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.

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
SECUNDÁRIA DE UNITS DA
[Ticker Nível 2]

Oliveira Trust S.A.
Companhia em fase de registro perante a CVM na categoria "A"
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23 | NIRE 33.3.0031345-1
Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca
CEP 22640-102– Rio de Janeiro, RJ
[•] Units
Valor Total da Oferta: R$[•]
Código ISIN das Units “[•]”
Código de negociação das Units na B3: “OTSA11”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Unit poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa
(conforme definido na página 44 deste Prospecto).
A OLIVEIRA TRUST S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores” na página 40 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores”) estão
realizando uma oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, [•] certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Units”), compreendendo a distribuição secundária de [, inicialmente,] [•] Units da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas quantidades indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Units Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 41 deste Prospecto (“Oferta”), 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
esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada sob a coordenação do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Coordenador Líder” ou “BTG Pactual”), do BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”) e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA e a XP, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Nível 2”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições financeiras
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 Units 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 Units no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pela XP Investments US, 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 Rule 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, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada
(“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Units em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante a SEC. Os
esforços de colocação das Units junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Colocação 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 Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Suplementares,
conforme abaixo definido), poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Units inicialmente ofertado (sem considerar as Units Suplementares), ou seja, em
até [•] certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units
Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Units
inicialmente ofertado (sem considerar as Units Adicionais), ou seja, em até [•] certificados de depósito de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão da Companhia, nas mesmas
condições e ao mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido
neste Prospecto), as quais serão destinadas exclusivamente para prestação dos serviços de estabilização de preço das Units da Companhia no âmbito da Oferta (“Opção de Units do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das Units na B3, inclusive, de exercer a Opção de Units 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 dos certificados de depósito de ações da Companhia seja tomada
em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Unit (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Units Suplementares
não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido na página 63 deste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Unit ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Unit, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições
de eficácia descritas neste Prospecto. O Preço por Unit será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido na
página 44 deste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Colocação, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Colocação 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 Unit será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade
e quantidade da demanda (por volume e preço) por Units coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Unit é justificada na medida em que
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Units 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 Unit.
Preço (R$)(1)
Preço por Unit ...............................................................................
Oferta............................................................................................
Total .............................................................................................
(1)

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

Comissões (R$)(1)(2)(4)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Unit 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 Units Adicionais e as Units Suplementares.
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 45 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Units a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem por eles recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Units Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 41 deste
Prospecto.

A aprovação para a realização da Oferta, a submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM e a alteração do Estatuto Social da Companhia, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do
Nível 2 foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 31 de março de 2021, cuja ata foi arquivada na JUCERJA em 30 de abril de 2021 sob o nº 00004058680 e foi publicada no DOERJ e no jornal
“Monitor Mercantil” em 30 de abril de 2021. Adicionalmente, os termos e condições da Oferta foram aprovadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 29 de abril de 2021, cuja ata foi na JUCERJA em 30
de abril de 2021 sob o nº 00004073527 e publicada no DOERJ e no jornal “Diário Mercantil” em 30 de abril de 2021.
Não foram e não serão necessárias aprovações societárias e/ou de qualquer outra natureza para a realização da Oferta em relação aos Acionistas Vendedores.
A fixação e justificativa do preço de emissão das Units e, consequentemente, do Preço por Unit, serão definidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Units 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 para aquisição das Units a partir da data da nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais somente serão confirmadas pelo adquirente
por meio do pagamento do valor informado pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva e serão formalizadas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do
sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação do boletim de subscrição e do contrato de compra e venda, conforme o caso, após o início do Prazo de Distribuição, nos termos da Resolução CVM 27.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 30 de julho de 2021.
“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO
SOBRE AS UNITS A SEREM DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Units. Ao decidir investir nas Units, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação
da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Units.
OS INVESTIDORES DEVEM LER 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 ÀS UNITS E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 18 E 72, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA NA PÁGINA 377 DESTE 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 UNITS.

Coordenadores da Oferta

[logotipo]
A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” refere-se, a menos que o contexto determine de
forma diversa, à Oliveira Trust 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 22 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Acionista Controlador

Mauro Sérgio de Oliveira.

Acionistas Vendedores

Mauro Sérgio de Oliveira, Cesar Reinaldo Leal Pinto, José
Alexandre Costa de Freitas, Alexandre Lodi de Oliveira,
Carlos Henrique Correa Sismil, Antonio Amaro Ribeiro de
Oliveira e Silva, Ismar Marcos Siqueira Leite, Alan Russo
Najman, Raphael Magalhães Morgado, Maria Eunice Motta
Mendes de Farias Mello, considerados em conjunto.

Administração

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

Administradores

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

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes S.S., para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019, e
2018, bem como para o período de seis meses findo em
30 de junho de 2021.

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.

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

Oliveira Trust S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

1

Entidades

dos

Mercados

Contrato de Participação
no Nível 2

Contrato de Participação no Nível 2 a ser celebrado entre, de
um lado, a B3 e, de outro, a Companhia, até a data de
divulgação do Anúncio de Início (data na qual o referido
contrato entrará em vigor), por meio do qual a Companhia
aderirá ao Nível 2.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOERJ

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

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.

IOF

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativos a Títulos e Valores Mobiliários – IOF.

JUCERJA

Junta Comercial do Rio de Janeiro.

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.

Nível 2

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 Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Secundária de Certificados de Depósito de Ações da Oliveira
Trust S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo a ele
e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

2

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Secundária de Certificados de Depósito de Ações da Oliveira
Trust S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo a ele
e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144

Rule 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do
Nível 2

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança
Corporativa da B3, que disciplina os requisitos para a
negociação de valores mobiliários de companhias abertas no
Nível 2, estabelecendo regras diferenciadas para essas
companhias,
seus
acionistas,
incluindo
acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho
Fiscal, quando instalado.

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

Resolução CVM 13

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

Resolução CVM 27

Resolução da CVM nº 27, de 08 de abril de 2021.

Resolução CVM 30

Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

Resolução CVM 35

Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio de 2021.

SEC

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

Securities Act

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

Oliveira Trust S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 21.110.778/0001-23, com seus atos constitutivos
registrados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0031345-1.

Registro na CVM

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

Sede

Localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala
202 (parte) – Barra da Tijuca, CEP 22640-102.

Diretoria de Relações
com Investidores

Localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala
202 (parte) – Barra da Tijuca, CEP 22640-102. O Diretor de
Relações com Investidores é o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira.
O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é (21) 3514-0000 e o seu endereço eletrônico é
ri@oliveiratrust.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes S.S., para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019, e
2018, bem como para o período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Units serão listadas no Nível 2 sob o código “OTSA11”, a
partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à divulgação
do Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOERJ e no
jornal “Monitor Mercantil”.

Formulário de Referência

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

Website

ri.oliveiratrust.com.br
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele
incorporadas por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e
declarações prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados às Units e à
Oferta”, descritos nas páginas 18 e 72, respectivamente, deste Prospecto, e nos itens
“4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência nas páginas 377, 438 e 534, respectivamente, deste 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 impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as
estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, entre outras situações, as
seguintes:
•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil e modificações em leis e
regulamentos, incluindo os que são aplicáveis ao setor de atuação da Companhia e/ou que
envolvem questões fiscais e trabalhistas;

•

impactos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) (ou qualquer outra pandemia,
epidemia ou crises similares) na economia, política e condições de negócio no Brasil e no
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate
ao surto, o que pode realçar o impacto de outros riscos que a Companhia está sujeita;

•

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

•

capacidade da Companhia e/ou de suas Controladas de atender seus clientes de forma
satisfatória;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente para seus projetos e planos de
expansão;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

instabilidade política no país e mudanças na situação política e macroeconômica do país;

•

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

•

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

•

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

•

competição do setor;
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•

as relações da Companhia com seus atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de
serviços;

•

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

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Units e à
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 72 e 18, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência na página 377 deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM DE
OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 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 E OS COORDENADORES DA OFERTA
NÃO ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER
DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em
qualquer garantia de desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca
do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e,
ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA. LEIA-O ANTES DE
ACEITAR A OFERTA. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes
de investir nas Ações. Portanto, 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, incluindo as informações
contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro”, e “Principais Fatores
de Risco Relativos à Companhia”, nas páginas Erro! Indicador não definido. e 12 deste Prospecto, bem
como nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos
Diretores”, respectivamente, do Formulário de Referência, além das nossas demonstrações financeiras e suas
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto. Declaramos que as informações constantes neste
Sumário são consistentes com as informações de nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto,
nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400.
Visão Geral
A Companhia acredita ser uma das plataformas financeiras de referência em soluções para administração de
fundos e serviços fiduciários no Brasil, atuando de ponta a ponta em uma plataforma digital, com tecnologia
desenvolvida internamente. Atua desde maio de 1991 na prestação de serviços ligados ao mercado primário e
secundário de valores mobiliários, destacando- se o serviço de Agente Fiduciário em emissão de debêntures
e CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), Agente de Garantia em operações estruturadas de
securitização de recebíveis, custodiante e escriturador de valores mobiliários, e administrador e gestor não
discricionário de fundos de investimento (FIDC- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios; FII – Fundo de
Investimento Imobiliário; FIP – Fundo de Investimento em Participações; e FI 555 (Fundos de Investimentos
regulados pela Instrução CVM 555). Após 3 décadas de excelência nos serviços mencionados acima, em
2021, atingiu a marca de mais de R$ 794 bilhões em volume de emissões em que atua como Agente
Fiduciário, equivalente a mais de 1.600 contratos celebrados, e conquistou, em 2020, o primeiro lugar no
ranking Anbima de administração e custódia de FIDCs, com mais de R$ 40 bilhões integralizados. Para
evidenciar ainda mais a forte performance financeira e operacional, no segundo trimestre de 2021 a margem
líquida foi de 39,8% e a margem EBITDA atingiu 55%, além de um CAGR de 39,5% referente ao EBITDA do
período de 2018 a 2020.
Com a sua plataforma digital, a Companhia fornece, através de suas subsidiárias, uma interface de fácil
acesso aos clientes, que consolida todas as informações e documentos relevantes tanto dos ativos
administrados e custodiados quanto das emissões de valores mobiliários em que a Companhia como Agente
Fiduciário ou Agente Administrativo (“trustee”). A proposta da Companhia é atuar no mercado financeiro
promovendo a permanente satisfação dos clientes, colaborando para o bem-estar de todos os envolvidos
diretamente e da sociedade. A Companhia pretende ser reconhecida como referência empresarial no setor
financeiro pela qualidade dos seus serviços, pela competência dos seus profissionais e pelos valores que
pratica. Na Oliveira Trust, se preza pelo respeito, dignidade e a honestidade com o próximo. Não é tolerado
qualquer tipo de discriminação de diversidade cultural, social, religiosa e racial.
A história da Companhia se iniciou em 1991, com pioneirismo no primeiro serviço de Agente Fiduciário. Logo
em 1996, seus armários de papel foram transformados em imagens indexadas, sendo assim criado um
arquivo digital das operações e, em 1998, foi iniciada uma nova linha de negócios, na administração de
fundos de investimentos. De 2003 a 2004, a Companhia se tornou a primeira empresa credenciada na BM&F
Bovespa para registro de CCIs e abriu filial em São Paulo. A partir de 2006, foram ampliados os serviços,
passando a fornecer o serviço de Agente Administrativo e a prestar os serviços qualificados de Custódia e
Escrituração de ativos, após autorização da CVM em 2010. Assim, a Companhia se tornou uma das primeiras
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) a participar do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
em 2011. Com a constante expansão da empresa, a Companhia migrou para uma nova sede em 2016,
ocupando mais de 1600 m2 no Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, no Rio de Janeiro. Em 2019, foi
dado um importante passo em direção a Transformação Digital, criando a FINTOOLS, nossa área de
transformação digital junto com o cubo de inovação. Ao longo dos anos soubemos crescer de forma saudável
e no ano de 2021 contamos com cerca de 232 funcionários, mais de R$1,0 trilhão em volume de emissão
desde a fundação e 511 mil investidores. O resultado disso é nossa robusta base de clientes, com grandes
nomes como Marfrig, Cielo, Fortbrasil, Quero-Quero, Nubank, Corteva, Credz, Light, Grupo Big, Syngenta,
Sabemi, Stone, Pravaler, B2W, e outros.
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A Companhia presta os serviços descritos a seguir:
Agente Fiduciário
A atuação da Companhia como Agente Fiduciário é caracterizada pela representação de credores em
qualquer modalidade de operação de crédito, através da interlocução junto aos investidores, às companhias
emissoras ou tomadoras dos recursos, aos órgãos fiscalizadores e, consequentemente, ao mercado.
Atualmente, a Companhia é reconhecida no mercado de capitais especialmente pelo controle de obrigações
contratuais, e em sua atuação na preservação dos direitos dos investidores, consolidando sua atuação em
operações estruturadas, o que tornou a Companhia uma empresa de referência na prestação de serviços de
Agente Fiduciário em emissões de CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRI - Certificados de
Recebíveis Imobiliários, Debêntures - Públicas ou Privadas, LIG - Letra Imobiliária Garantida, LFs - Letras
Financeiras e NP - Notas Promissórias.

8

Agente Administrativo
Através dos serviços de Agente Administrativo ou de Garantia, como também é chamado, ou simplesmente
“Trustee”, a Companhia auxilia operações privadas de crédito, bilaterais ou sindicalizadas, atuando de acordo
com a necessidade dos credores/investidores, e auxiliando o tomador de crédito e eventuais garantidores com
informações úteis ao cumprimento de seus compromissos.
Esse serviço contempla o monitoramento de informações relativas aos contratos de garantia (como fluxos de
recebíveis, formalização de documentos e apuração de garantias, dentre outros), contando com sistemas de
controle, envio de lembretes periódicos, leitores de arquivos de cobrança, para aplicação de eventuais
critérios de elegibilidade e monitoramento da carteira em garantia e atendimento customizado conforme a
estrutura da operação.
Comumente, a presença do Agente Administrativo na operação é bastante vantajosa para os credores, que se
veem representados e abastecidos de informações. É também um grande benefício para o devedor, já que a
atividade do Agente o aproxima da parte credora na operação, além de contribuir para a regularidade de suas
obrigações.
Administração de Fundos
A Administração Fiduciária de Fundos de Investimento compreende as atividades relacionadas, direta ou
indiretamente, ao funcionamento e manutenção do fundo, como a supervisão diligente de seus prestadores de
serviço, a preservação do melhor interesse dos seus investidores e a asseguração da estrita observância de
todas as regras e procedimentos estabelecidos nos respectivos regulamentos e demais contratos da
operação.
Adicionalmente, incumbe ao Administrador Fiduciário ser o responsável legal e tributário dos fundos que
administra.
A Companhia conta com equipe multidisciplinar composta por profissionais qualificados e capacitados,
dedicada única e exclusivamente a exercer as atividades inerentes ao serviço de Administração Fiduciária,
possibilitando aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de ativos e estratégias de investimento dos
fundos sob administração da Companhia.
Custódia, Controladoria de Ativos e Contabilidade
A Companhia atua no serviço de Custódia, Controladoria de Ativos e Contabilidade desde 2010, prestando
serviços para fundos de investimentos e ativos financeiros, sempre com estrita observância às melhores
práticas e à legislação em vigor.
Os serviços de Custódia prestados pela Companhia compreendem a guarda, registro e liquidação física e
financeira de ativos, assim como o controle de eventos associados a esses ativos junto às centrais
depositárias. Abrange, ainda, a verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória nos FIDCs.
Os serviços de Controladoria de Ativos e Contabilidade da Companhia consistem no apreçamento de ativos,
provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de todos os lançamentos
contábeis das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação e regulamentação
vigentes. Compreendem, ainda, o atendimento à auditoria e a elaboração e envio de relatórios legais e
contábeis, além de informações gerenciais para os clientes.
O atendimento é prestado por profissionais altamente qualificados e experientes, de forma estruturada e
customizada às demandas dos clientes da Companhia, com segurança e agilidade.
Escrituração
A Companhia disponibiliza soluções para as companhias que ofertam valores mobiliários no mercado de
capitais através da prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores Mobiliários em emissões
de Quotas de Fundos de Investimento, Debêntures, CRIs, CRAs, Ações, LFs, CDCA e CRE.
Os serviços de escrituração contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, com o controle acerca da
titularidade, tratamento tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central
(B3), envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.
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A Companhia conta com profissionais qualificados para atender às necessidades dos seus emissores e
investidores através dos seus canais de atendimento, inclusive disponibilizando informações em tempo real
em sua plataforma.
Controle de Contratos – SCC e SCC Empresas
A Companhia atua na prestação de serviços que auxiliam seus clientes no controle das suas obrigações
contratuais de qualquer natureza. Não raramente, as companhias possuem inúmeros contratos vigentes ao
mesmo tempo, quase sempre essenciais para a manutenção das atividades da empresa, e muitos de seus
compromissos acabam não mapeados de forma tempestiva em suas áreas jurídica ou financeira.
Os serviços de controle de contratos da Companhia utilizam tecnologia proprietária para permitir que os seus
clientes otimizem o controle de suas obrigações de forma organizada, tempestiva e, se necessário,
customizada.
Registro e Custódia de Títulos
A Companhia atua na prestação de serviços de Agente Registrador e Custodiante de Títulos e ocupa uma
posição de destaque nesse segmento.
O Registro e a Custódia de Títulos são serviços estratégicos e fundamentais para os mercados financeiro e de
capitais, pois, além de possibilitar a formalização de diversos créditos representados por títulos, trazem
segurança jurídica às operações.
Estruturação de Operações
A Companhia possui uma equipe segregada para atuar de forma exclusiva durante a fase de Estruturação de
Operações de emissão de títulos e valores mobiliários, em especial de Fundos de Investimento Estruturados.
A equipe de Estruturação de Operações da Oliveira Trust tem larga experiência em assessorar Estruturadores
e Distribuidores na constituição de Fundos de Investimento (FIDCs, FIPs, Fundos Imobiliários e Fundos 555),
bem como em operações estruturadas de securitização de recebíveis, Project Finance e emissão de valores
mobiliários.
Focada primordialmente na busca de soluções inovadoras, o DNA disruptivo da Companhia fornece à
empresa posição de destaque na assessoria de iniciativas e projetos capazes de transformar e aprimorar o
ecossistema financeiro do país estabelecendo parcerias duradoras e de sucesso com seus clientes.
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PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
A tabela abaixo apresenta alguns dos principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para os
períodos indicados, com base em suas demonstrações financeiras combinadas e outras informações
financeiras não contábeis. Para mais informações, vide itens “3.2 Medições Não Contábeis” e “10.1
Comentários dos diretores” do Formulário de Referência da Companhia.

(R$ mil, exceto percentuais)
Receita Bruta
Receita líquida da prestação de serviço
Lucro operacional(1)
Lucro líquido
Margem Líquida
EBIT
IR/CSLL
Patrimônio Líquido
EBITDA(2)
Margem EBITDA
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras restritas
Número de funcionários
Patrimônio Líquido Total Administrado /
Funcionários

Período de 6 meses
encerrado em
30/06/2021(3)
30/06/2020
90.166
68.541
82.495
62.569
42.645
36.801
30.339
26.430
36,78%
42,24%
41.955
36.052
(12.306)
(10.371)
35.320
27.841
43.169
37.106
52,33%
59,30%

Nos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
145.908
118.867
94.098
133.325
108.522
86.230
77.423
64.194
41.906
57.055
46.800
30.225
42,79%
43,12%
35,05%
76.292
62.284
40.090
(20.368)
(17.394)
(11.681)
30.018
13.754
10.966
78.459
64.073
40.300
58,85%
59,04%
46,74%

32.541

30.193

36.348

10.719

18.902

232

194

212

181

159

152

144

142

76

69

(1)

Corresponde ao lucro antes dos tributos sobre o lucro.
(2)
Corresponde ao EBITDA na forma indicada no item 3.2 do Formulário de Referência.
(3)
Com base nas Demonstrações Financeiras consolidadas da companhia.
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OPORTUNIDADES NO SETOR
A Companhia possui R$88 bilhões em ativos sob gestão na competência de administração e gestão de
fundos, mais de 1800 operações como Agente Fiduciário representando mais de R$430 bilhões em volume,
mais de 380 operações como Agente de Garantia representando R$92 bilhões em volume, e mais de R$144
bilhões em ativos sob gestão para Serviços Qualificados. Mesmo com tamanha proporção, entendemos que o
mercado ainda apresenta oportunidades de crescimento para a Oliveira Trust, tendo em vista:
(i)

Exposição para crescimento no setor financeiro, sendo este um setor que cresce de forma acelerada com
o desenvolvimento e sofisticação do mercado de capitais no Brasil:
a.

Aceleração do processo de financial deepening;

b.

Aquecimento da indústria de fundos de investimentos e mercado de capitais;

c.

Aumento da demanda por serviços fiduciários.

(ii) Consolidação de uma plataforma asset-light e escalável pela Companhia, qual seja, uma plataforma
tecnológica escalável para entregar crescimento no futuro.
a.

Modelo de negócios asset-light com forte geração de caixa;

b.

Alta escalabilidade para crescimento;

c.

Sólido histórico de crescimento e rentabilidade.
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Abaixo são detalhados cada um dos pilares do modelo de negócios da Companhia, acima mencionados:

A Companhia considera o cenário que vem ocorrendo nos últimos anos como beneficial para o setor da
Oliveira Trust no Brasil. Nesse sentido, o presente momento pode ser interpretado como o chamado de
Financial Deepening, o qual reflete aumento da sofisticação dos mercados financeiro e de capitais através de
um longo ciclo econômico de taxas de juros reduzidas.
O fortalecimento da procura por fundos e produtos de maiores retornos impulsionam a demanda por Serviços
Fiduciários, dado que o crescimento de diferentes segmentos do mercado de capitais requer a contratação de
infraestruturas robustas para gestão de ativos e gestão de recursos.
A equipe técnica da Companhia é capacitada, contando com track record de sucesso, adicionado a gama de
soluções tecnológicas de primeira linha, o que a torna mais flexível para se adaptar às demandas e mercado,
à medida que permite que a Companhia explore crescimento e escalabilidade, reduzindo a necessidade de
ativo humano. Abaixo está detalhada a relação de crescimento do Patrimônio Líquido da Companhia frente à
necessidade de capital humano, evidenciando a eficiência do modelo de negócios.
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VANTAGENS COMPETITIVAS DA COMPANHIA
A Companhia acredita que seu sucesso e diferenciação em relação aos principais concorrentes se deve às
seguintes vantagens competitivas:
Fortes Barreiras de Entrada no Mercado
Pode-se afirmar que a Companhia se depara com oportunidades de crescimento, considerando ainda o
conjunto das severas barreiras de entradas advindas dos requerimentos regulatórios, tais como (i) a
existência de diversos agentes regulatórios; (ii) elevado número de requisitos a serem seguidos para os
diferentes serviços; (iii) necessidade de capital humano e know how para entender e conhecer as demandas e
conseguir executá-las; (iv) exigências relevantes quanto a prazos para atender a todas as condições
regulatórias; e (v) necessidade de independência de conglomerados financeiros. A seguir, observa-se
explicação da medida em que as referidas barreiras de entrada são uma vantagem para a Companhia.
i)

Diversos agentes regulatórios: CVM, Banco Central do Brasil, ANBIMA, ABVCAP.

ii)

Elevado número de requisitos a serem seguidos para os diferentes serviços, sendo necessário ter a
plataforma completa para não se limitar ao cliente.

iii) Necessidade de capital humano e know-how para entender e conhecer as demandas e conseguir
executá-las.
iv) Exigências relevantes em termos de prazos para atender a todas as condições regulatórias, com
experiência e capacidade de processamento rápidos para atender as normas.
v)

Necessidade de independência de conglomerados financeiros e livre para atuar em qualquer operação,
evitando conflitos de interesses.

Experiência e Destaque no Mercado de Administração de Fundos Estruturados
De acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento divulgado pela Anbima em junho de
2021, a Companhia está posicionada entre os 15 maiores administradores de recursos em fundos de
investimento do país, sendo o segundo maior dentre os independentes e o primeiro colocado no ranking de
administradores de FIDCs, ocupando por vários anos consecutivos a liderança em volume captado também
nesse produto, atualmente com mais de R$40 bilhões sob administração e custódia.
Foi, ainda, o primeiro administrador do primeiro FIDC não-padronizado e a Companhia acredita possuir
capacidade tecnológica para escalar em produtos complexos. Hoje, a Companhia se posiciona de forma
relevante, fazendo administração de custódia de alguns dos maiores FIDCs do mercado, com exemplos de
sucesso como Cielo e Stone.
Esses fatores levam a resultados de crescimento relevantes, com 21,8% de CAGR de receita bruta de 2006 a
2020 e 22,6% CAGR de receita líquida no mesmo período, mostrando a resiliência da Companhia nos
variados cenários da economia dos últimos anos e propiciado através de um portfólio de R$2.383 trilhões,
contando em dezembro de 2020 com 183 fundos em administração, 177 na custódia e mais de 40 em
estruturação e já contratados, que seguem para fase de finalização de documentos.
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Além disso, a Companhia posiciona-se como primeira colocada no ranking da ANBIMA de Administração de
Fundos, em Custódia de Ativos e em Gestão de FIDCs.
Pioneirismo na Exposição ao Mercado
Ao longo dos anos, a Companhia foi responsável por originar diferentes soluções que agregassem valor aos
seus clientes, e acredita ser protagonista no processo de transformação da indústria de administração de
fundos e serviços fiduciários no Brasil.
O pioneirismo marca a história da Oliveira Trust, tendo sido o primeiro Agente Fiduciário a calcular preço
unitário e a atuar em emissões públicas de CRI e LIGs, o primeiro registrador e custodiante de CCIs e o
administrador do primeiro FIDC não padronizado.
Para que a sua plataforma pudesse se consolidar como a principal solução de ponta a ponta no mercado, a
Companhia dedicou esforços para desenvolver ferramentas digitais próprias e inovadoras que, de forma prática,
melhorassem a experiência dos seus clientes, ainda assim respeitando a conjuntura regulatória vigente.
A Companhia continua a utilizar sua expertise para estruturar e implementar constantemente novos produtos
e soluções, trazendo transformação digital para o segmento e rentabilizando ainda mais o seu relacionamento
com clientes.
Foco no Cliente
A Companhia possui um modelo de negócios focado em seus clientes, a fim de oferecer os produtos que
atendam suas demandas com rapidez e alta qualidade. Dessa forma, podem atender às diversas
necessidades financeiras de cada um deles, e designar o melhor tratamento possível nos serviços. Isso é
possível em especial através dos fatores abaixo:
•

agilidade no desenvolvimento, estruturação e implementação de novos produtos;

•

capacidade de customização de produtos e soluções oferecidas para os emissores;

•

oferecimento de ferramentas digitais de controle de investimentos, possibilitando o acompanhamento de
todo o processo e facilitando a experiência do cliente com cada um dos produtos;

•

capacidade de lidar com situações de stress, de forma rápida e eficiente; e

•

atendimento personalizado para cada cliente, o que intensifica a sua fidelização.
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Essa dedicação com os mais de 557 clientes da Companhia soma-se à alta capacidade de entrega de
soluções flexíveis, customizáveis e de ponta-a-ponta e o resultado, ao longo dos anos, é continuar se
mantendo resiliente a diferentes ciclos econômicos, com clientes fidelizados e confiança do mercado.
Capacidade de Aplicar Tecnologia Avançada na Operação
A área de Tecnologia da Informação é destinada à melhoria da infraestrutura tecnológica, provendo o
desenvolvimento de sistemas internos para agilizar e garantir maior segurança às informações e dados que
são obtidos, processados, monitorados e disponibilizados.
A área de Tecnologia da Informação é responsável pelo desenvolvimento de sistemas para atendimento das
demandas internas e de órgãos reguladores/fiscalizadores, gerar, guardar, controlar e manter em segurança
os arquivos eletrônicos, trazer velocidade na localização e processamento da informação, e gerir e monitorar
o acesso de colaboradores.
A tecnologia é um importante pilar e grande vantagem no modelo de negócios da Companhia no contexto de
escalabilidade e eficiência. É designado para esse segmento um time composto por 4 grupos setoriais com
mais de 30 indivíduos dedicados diretamente ao desenvolvimento de softwares, que são 100% para utilização
interna, focados em velocidade, capacidade de volumetria com objetivo de atender demandas e se adaptar às
eventuais mutações do mercado.
Outro fator relevante é a equipe focada em tecnologia para direitos creditórios, dando suporte às operações
de FIDC. Em complemento, a Companhia também foca na construção de soluções robóticas que aumentam
sua eficiência operacional e permitem que colaboradores estejam voltados para atividades mais estratégicas.
Essa estrutura flexível fornece agilidade no desenvolvimento de novas soluções em um cenário onde
consegue elevar receita, crescer com risco baixo e obter custos e despesas marginais reduzidas, levando a
um formato de atendimento ao mercado com novas soluções para os produtos, propiciado via tecnologia.
Estrutura de Governança Sólida
A governança corporativa é baseada no racional de ter como prioridade a satisfação dos clientes da
Companhia, com um time de gestão com interesses alinhados. Isso é suportado por um conselho de
administração composto de 5 membros, sendo dois deles independentes, e o restante participando da
execução rotineira também. Acreditamos, também, em uma estrutura que se preocupa com a sociedade e por
isso apresentamos iniciativas livres de carbono, com mais de 596 árvores plantadas no segundo trimestre de
2021, que são equivalentes a 139,61 toneladas de CO2, e mais de R$434 mil direcionados para fomentar
políticas sociais, na mesma data base.
A Companhia possui equipes internas que conseguem: garantir a qualidade de entregas para todas as linhas
de negócio, propagar know-how e cultura organizacional, e formar profissionais qualificados, bem como
implementar soluções para suportar as demandas internas e externas. Para tanto, preza pelo fortalecimento e
pleno funcionamento do Sistema de Controles Internos, além de atuar na orientação e conscientização da
cultura de controles buscando mitigar os riscos de acordo com a complexidade dos negócios, com práticas de
Governança, Riscos e Compliance.
Para gerenciamento desses riscos e visando maximizar os retornos de acionistas, com redução da
volatilidade nos resultados, são designados colaboradores que não estejam envolvidos na administração e
gestão dos fundos de investimentos, de forma a tornar as funções independentes e evitar possíveis conflitos
de interesse. Essa equipe trabalha para checar as atividades da Companhia observando os parâmetros e
limites estabelecidos nos documentos, e para atender às regras e exigências impostas pela CVM e ANBIMA,
com diretrizes para cumprir as obrigações legais e contratuais.
A metodologia de gestão de riscos de fundos de investimento consiste em acompanhar exposições a fatores de
risco para as carteiras dos fundos sob sua administração e gestão e compreende papéis e responsabilidades que
permitem o adequado gerenciamento de risco, através de mecanismos de identificação e avaliação, políticas e
estratégias, plano de capital, simulações de eventos e elaboração de relatórios gerenciais.
Adicionalmente, a Companhia conta com auditoria independente e a DTVM do Grupo OT dispõe de comitês
obrigatórios pelas normas do mercado, além de outros criados por para dar segurança a estrutura
organizacional. Eles possuem regras de voto e visam mitigar riscos, gerar segurança e manter padrões da
Instituição. São os seguintes: Comitê de Auditoria, Remuneração, Compliance e Riscos, Propostas,
Investimentos, e Precificação e Provisão.
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Isso propicia à Companhia crescer com sucesso de forma sustentável, dando segurança a todos os
stakeholders de uma operação e atendimento rápidos, ao passo que também consegue capturar uma cadeia
de clientes de qualidade.
ESTRATÉGIA DA COMPANHIA
Os principais elementos da estratégia da Companhia são os seguintes:
Ampliar continuamente a operação de administração de fundos estruturados
A Companhia busca seguir ampliando cada vez mais a sua operação de administração de fundos
estruturados, combinando a escalabilidade de algumas classes de fundos com as margens mais elevadas de
outras classes, resultando em um mix de produtos ideal. Nesse sentido, a Companhia busca focar em dar
continuidade à estruturação de produtos mais complexos como FIDCs, FIIs e FIPs, que vão garantir a
expansão de margem do segmento de administração. Em paralelo, a Companhia também busca ampliar a
administração dos Fundos de Investimento FI 555, que possuem um grau de escalabilidade muito elevado por
se tratar de produtos menos complexos que os demais fundos mencionados.
Expandir atuação no mercado através de soluções flexíveis e de ponta-a-ponta
A Companhia tem disponível uma infraestrutura de última geração, que consegue se desenvolver de forma
flexível e eficaz, gerando soluções de ponta-a-ponta. Tão importante quanto a capacidade para desenvolver
uma solução é compreender todas as suas premissas e funcionalidades. Com isso, a Companhia planeja: (i)
dar seguimento a tecnologia como ferramenta primordial, impulsionando não apenas capacidades
adaptativas, como também a ampliação do campo de atuação para outros que tenham relação com nosso
conhecimento e operações; (ii) prosseguir implementando meios e aplicações eletrônicas nas etapas da
operação, gerenciando todas as partes do processo de forma cada vez mais segura, integrada e assertiva e
conquistando novos clientes; e (iii) cultivar soluções customizadas e sob medida para pessoas físicas e
empresas pertencentes a plataforma da Companhia, de forma a manter a configuração de pioneirismo
estabelecida ao longo de sua história.
Aumentar eficiência por meio de inovação digital e agilidade organizacional
A Companhia busca seguir desenvolvendo a produtividade e eficiência via infraestrutura digital e manter
práticas de governança sólidas com contínuo estabelecimento das práticas abaixo:
•

continuar a dispor suporte à transformação digital, que propicia direcionamentos estratégicos para os
segmentos de atuação e torna o processo de tomada de decisões mais assertivos e eficientes; e

•

seguir explorando instrumentos tecnológicos que acelerem tanto os processos internos, quanto a
velocidade de resposta às necessidades do cliente, gerando melhores experiências, maior produtividade
de colaboradores e, como consequência, elevando o desempenho da Oliveira Trust.

Priorizar o crescimento saudável, mantendo nossa solidez financeira
Com base no histórico da Companhia, esta tem como objetivo expandir as suas operações, ao passo que
também pretende sustentar sua performance e rentabilidade. Para que isso ocorra, a Companhia possui os
seguintes planejamentos: (i) manter seus custos operacionais e administrativos em níveis que a Companhia
julgue como favoráveis para o seu contínuo crescimento com rentabilidade; e (ii) expandir soluções em
direitos creditórios por meio de sua plataforma digital escalável, a qual apresenta ganhos materiais de escala
conforme crescemos.
Alavancar a eficiência tecnológica e rede de relacionamentos da Companhia, para incrementar a
rentabilização da sua base de produtos
A Companhia acredita que seu vasto relacionamento com algumas das maiores instituições financeiras, além
do histórico comprovado, permite constantes oportunidades de receita. Com isso, planeja: (i) continuar
evoluindo em nosso modelo altamente escalável, com uma estrutura de custos otimizada pela utilização da
tecnologia; e (ii) alavancar sua rede de distribuição através dos seus relacionamentos construídos ao longo
dos últimos 30 anos de mercado.
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Atrair e reter novos talentos através de uma cultura única e forte senso de conquista
A Companhia pretende continuar estabelecendo um modelo organizacional focado na cultura voltada para inovação
e transformação digital contínua, com os seguintes focos: (i) atrair e reter talentos, alavancando seu
desenvolvimento e oportunidades, e viabilizando um ambiente de trabalho exemplar, com fortes motivações e
incentivos claros para impulsionar contribuintes a buscarem novos desafios; (ii) manter sua estrutura organizacional
bem definida e impulsionar a concepção de mentalidade de sentimento de dono pelos times da Oliveira Trust; e (iii)
manter cultura empreendedora, que permite à Companhia adaptar o modelo do negócio às evoluções e momentos
do mercado, desenvolvendo produtos, canais e soluções de maneira pioneira e inovadora.
PONTOS FRACOS, OBSTÁCULOS E AMEAÇAS
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão
relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco,
ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a seção “Principais Fatores de Riscos”, e no
Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2.
Principais Fatores de Risco
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) em razão da disseminação
do novo coronavírus (Sars-Cov-2) (“COVID-19”), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal
pandemia impactará os negócios da Companhia, depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente
incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes nos negócios da Companhia, sua
condição financeira e os resultados das suas operações.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da Companhia.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus, pelo
vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1
(influenza A, popularmente conhecido como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e
a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da economia dos países em que
essas doenças se propagaram. No final de 2019, a COVID-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan,
China. Em 11 março de 2020, a OMS declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo coronavírus
(sars-cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se
disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da
pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas por parte de autoridades governamentais no mundo
todo, a fim de tentar controlar o surto da doença, resultando em ações relacionadas ao fluxo de pessoas,
incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos assim como fechamento
prolongado de locais de trabalho.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo aqueles onde a Companhia atua, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à
circulação e o isolamento social. Além disso, essas medidas influenciaram no comportamento da população
em geral, inclusive dos clientes da Companhia, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação
das atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de consumo e aumento do
desemprego. Essas medidas podem permanecer em vigor por um período de tempo significativo e medidas
ainda mais restritivas podem vir a ser adotadas pelas autoridades a qualquer tempo.
A pandemia de COVID-19 resultou em incertezas macroeconômicas, volatilidade e alterações significativas no
mercado, incluindo no setor da Companhia. A pandemia 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 e de capitais. Em resposta à pandemia de COVID-19, muitos
governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação de COVID-19, incluindo
restrições à circulação de pessoas e medidas de distanciamento social, que podem continuar por um período
significativo. Adicionalmente, surgiram novas variantes do COVID-19, aumentando a quantidade de
internações hospitalares e, consequentemente, o número de mortes no Brasil e no mundo. Em 11 de março
de 2021, o Brasil foi considerado o epicentro da pandemia global em número de casos e óbitos. Ainda,
estados e cidades brasileiras retomaram medidas restritivas que haviam sido relaxadas, tais como proibição
de atividades não essenciais e lockdown. Eventuais novas cepas ou novas variantes do COVID-19 podem
levar novas medidas restritivas e novas ondas de contaminação na pandemia.
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O alcance do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia e desempenho financeiro,
inclusive a sua capacidade de executar suas estratégias de curto, médio e longo prazos e implantar iniciativas
no período esperado dependerá de desdobramentos futuros, inclusive a duração e gravidade da pandemia,
especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser previsto.
A pandemia da COVID-19 traz impactos também na esfera trabalhista, devido às obrigações de adoção de
medidas preventivas e mitigadoras de riscos de contaminação no ambiente de trabalho. Ainda, em razão do
fato de a atividade da Companhia ser considerada essencial nos termos do Decreto 10.282, de 20 de março
de 2020, a Companhia implantou um sistema de rodízio de seus colaboradores, o que pode aumentar o risco
de sua responsabilização por eventual reconhecimento de doença ocupacional. Por ser um risco
epidemiológico, a Companhia não pode assegurar que seus empregados não sejam contaminados, afetando
as operações da Companhia.
A baixa atividade econômica no país com o consequente distanciamento das metas macroeconômicas, assim
considerado um baixo volume do mercado consumidor, aumento de desemprego e baixa distribuição de
renda, aliados à desaceleração do mercado causada pela pandemia de COVID-19, tiveram e poderão
continuar a ter um impacto negativo nos negócios da Companhia, principalmente na forma de:
(i)

uma redução repentina e significativa no valor de mercado de ativos em que a Companhia atua e presta
serviços, tais como de renda fixa, câmbio, commodities e títulos e valores mobiliários – tanto no Brasil
quanto em outros lugares, incluindo a Europa e os Estados Unidos, os quais também sofrem com alto
grau de volatilidade;

(ii) restrições a certas atividades de negócios que possam impactar a Companhia, bem como a seus
colaboradores, fornecedores, clientes, clientes de contrapartes e outros parceiros de negócios, afetando
assim as operações da Companhia e a capacidade de seus clientes de realizar negócios e cumprir suas
obrigações com a Companhia; e
(iii) um aumento de investimentos e gastos da Companhia com segurança cibernética e segurança da
informação e com medidas de redução dos riscos operacionais, bem como através da expansão da
infraestrutura de trabalho remoto ou home office. Em relação a este ponto, deve ser considerado o fator
de risco intitulado “O fato de a Companhia não conseguir se proteger adequadamente contra riscos
relacionados à segurança cibernética, causado pelo acesso, destruição, perda, alteração e/ou divulgação
não autorizada de informações, pode causar perda de receita e danos à reputação da Companhia,
prejudicando suas operações”.
A pandemia também pode causar interrupções relevantes nos negócios e atividades da Companhia no futuro
como consequência de, por exemplo, quarentenas, ataques cibernéticos, licença de colaboradores em razão
de doenças ou outros fatores, como medidas de distanciamento social, restrições de viagens ou outras
restrições. Se uma porcentagem significativa dos empregados da Companhia não puder trabalhar, inclusive
por motivo de doença ou devido a restrições de viagens ou restrições impostas pelo governo relacionadas à
pandemia, as atividades da Companhia poderão ser adversamente afetadas. Adicionalmente, a Companhia
também adotou uma política de home office para seus colaboradores, dos quais cerca de 30%, em 30 de
junho de 2021, ainda operam de forma remota. Um período prolongado de trabalho remoto também pode
aumentar os riscos enfrentados pela Companhia, incluindo, entre outros, riscos de segurança cibernética, que
podem prejudicar a capacidade da Companhia de gerenciar e operacionalizar suas atividades.
A Companhia acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição
geográfica dos casos, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e
até que ponto as condições econômicas e operacionais usuais podem ser retomadas.
Além disso, no futuro, podem ocorrer outros surtos regionais e/ou globais de doenças transmissíveis. Caso
ocorram, os efeitos que a Companhia sofrerá podem ser semelhantes ou até maiores que os efeitos que está
sofrendo em decorrência da pandemia de COVID-19. Para mais informações sobre os impactos da COVID-19
nas operações, resultados operacionais e condição financeira da Companhia, vide itens 10.1, 10.2 e 10.9 do
Formulário de Referência.
A resposta do presidente Bolsonaro à pandemia foi duramente criticada tanto no Brasil como no exterior, e os
efeitos desestabilizadores da pandemia da COVID-19 aumentaram a incerteza política e a instabilidade no
Brasil, especialmente após a saída de diversos ministros em posição de grande importância, bem como após
as alegações de corrupção contra o presidente Bolsonaro.
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Especificamente no que tange ao setor financeiro (i.e., o setor de atuação da Companhia), os poderes
regulatórios estabelecidos na legislação brasileira e na regulamentação bancária preveem que o Banco
Central e o CMN podem restringir a distribuição de dividendos ou determinar que não serão pagos dividendos
por determinada instituição financeira se tal restrição for necessária para mitigar riscos relacionados ao
sistema financeiro nacional ou à instituição financeira.
Dentre as medidas adotadas até o momento em decorrência da pandemia de COVID-19 pelo Banco Central e
pelo CMN, se destaca a Resolução CMN nº 4.820, de 29 de maio de 2020, que estabeleceu vedações
vigentes entre 6 de abril de a 31 de dezembro de 2020 para (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio e
dividendos acima de 30% do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações,
ou do mínimo obrigatório estabelecido em estatuto social ou em lei, o que for maior; (ii) recompra de ações
próprias; (iii) redução de capital social; (iv) aumento da remuneração, fixa ou variável, de membros da
administração; e (v) antecipação do pagamento de quaisquer dos itens anteriores. As vedações que tratam os
itens (i) e (iv) aplicam-se aos valores referentes ao exercício de 2020, independentemente da data de
desembolso dos recursos. Não é possível prever se novas restrições a distribuições serão impostas pelos
órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, sendo certo que, na eventualidade de imposição de
referidas restrições, a distribuição de resultados da Companhia aos seus acionistas poderá ser comprometida.
Os fundos de investimento administrados pela Companhia estão sujeitos a riscos e alterações
advindos de motivos alheios ao controle da Companhia que podem gerar prejuízos aos seus cotistas.
Os fundos de investimento administrados pela Companhia estão sujeitos a riscos advindos de motivos alheios
ou exógenos ao controle da Companhia, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos, mudanças nas
regras aplicáveis aos ativos financeiros que compõem a carteira do fundo, mudanças impostas aos ativos
financeiros, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos de tais ativos.
A ocorrência de quaisquer destes eventos pode gerar perdas aos fundos de investimento administrados pela
Companhia e, consequentemente aos seus cotistas. Tais perdas podem prejudicar a reputação e a imagem da
Companhia como administradora de tais fundos, representando riscos ao desenvolvimento de seus negócios.
Inadimplementos das taxas de administração e/ou de serviços qualificados por parte dos fundos de
investimento em que a Companhia atua podem prejudicar os negócios da Companhia.
A solidez comercial da Companhia está intimamente relacionada com o cumprimento das obrigações
financeiras de seus clientes. Em decorrência deste fato, e tendo em vista a natureza das atividades da
Companhia, a falta de liquidez e de recursos por parte de fundos de investimento em que a Companhia atua
poderia ocasionar problemas de liquidez, quedas de receita e prejuízos à Companhia. Esta falta de recursos
nos fundos de investimento pode prejudicar os intermediários financeiros, tais como agências de
compensação, câmaras de compensação, bancos, empresas de valores mobiliários e bolsas de valores, com
os quais a Companhia interage no curso de suas atividades. Se algum fundo de investimento administrado
pela Companhia falhar em honrar suas obrigações, isso poderá afetar de maneira adversa seus negócios e
resultados operacionais.
A redução da procura por fundos de investimento pode ter efeitos adversos sobre a Companhia.
A manutenção da competitividade da Companhia e a expansão de seus negócios depende da demanda por
fundos de investimento para tê-la como administradora e/ou custodiante. A redução da procura pelos serviços
prestados pela Companhia pode afetar diretamente seus ganhos e liquidez, bem como pode impactar sua
reputação e imagem, tendo em vista a competitividade que caracteriza a prestação de serviços de
administração e custódia de fundos no Brasil. A procura pelos serviços prestados pela Companhia depende
de sua notoriedade e relevância no mercado, de modo que a baixa demanda pode reduzir mais a busca por
seus serviços.
Uma desaceleração ou recessão econômica prolongada ou significativa ou uma redução significativa
de transações de mercados de capitais ou atividades de fundos de investimento podem afetar
adversamente os negócios, resultados operacionais e a condição financeira da Companhia.
Uma desaceleração ou recessão econômica prolongada ou significativa ou uma redução significativa nas
operações de mercados de capitais ou na atividade de fundos de investimento pode afetar negativamente o
acesso dos atuais e dos potenciais clientes da Companhia ao mercado com o intuito de financiar seus
negócios, seja para mantê-los ou expandi-los, podendo resultar em um declínio significativo na demanda
pelos serviços prestados pela Companhia e suas subsidiárias a fundos de investimentos, provocando um
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efeito adverso relevante nos negócios da Companhia, seus ativos líquidos, condição financeira, fluxos de
caixa e resultados de operações, bem como afetar a sua capacidade de cumprir suas obrigações.
Adicionalmente, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, incluindo um aumento do desemprego,
pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo dos serviços prestados pela Companhia, tanto
durante a pandemia da COVID-19 quanto depois que o surto da doença diminuir, (ii) aumento do
inadimplemento dos clientes da Companhia, (iii) redução do número de clientes da Companhia em razão de
falências, (iv) mudanças significativas nos processos internos dos clientes da Companhia, que podem levar à
redução ou à descontinuação do uso dos produtos da Companhia e (vi) substituição, por clientes da
Companhia, dos produtos por ela oferecidos, por alternativas de menor custo de concorrentes emergentes.
Todos esses fatores podem acarretar a diminuição da demanda pelos serviços oferecidos pela Companhia,
bem como levar à necessidade de renegociação de contratos com clientes em termos desfavoráveis à
Companhia, e consequentemente, afetar seus resultados operacionais e financeiros.
Para mais informações referentes à desaceleração econômica e redução do produto interno brasileiro,
observar o fator de risco intitulado “Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, o
que poderá afetar adversamente os negócios da Companhia e seus resultados operacionais, bem como o
preço de negociação de seus valores mobiliários”.
Estrutura acionária
Mauro S. de Oliveira (52,15%)
Cesar R. L. Pinto (7,64%)
José A. C. de Freitas (6,07%)
Alexandre L. de Oliveira (6,18%)
Carlos Henrique C. Sismil (0,95%)
Antonio Amaro R. O. e Silva (0,90%)
Alan R. Najman (0,03%)
Ismar M. S. Leite (0,03%)
Raphael M. Morgado (0,03%)
Maria Eunice M. M. F. Mello (0,03%)
Fernando L. de Oliveira (0,11%)
Marcelo L. de Oliveira (0,11%)

Mauro S. de Oliveira (75%)
Cesar R. L. Pinto (10%)
José A. C. de Freitas (7,5%)
Alexandre L. de Oliveira (7,5%)

Oliveira Trust
Partners S.A.

25,75% ONs

Oliveira Trust

74,25% ONs
100% PNs

S.A.
100% ONs

100% ONs

MCFL
Participações S.A.

Holding
Trust S.A.

100% ONs

Oliveira Trust
Servicer S.A.

100% ONs

Oliveira Trust
DTVM S.A.
100% ONs

100% ONs

SRC Cia Securitizadora
de Créditos Financeiros
S.A.

100% ONs

SRC II Cia Securitizadora
de Créditos Financeiros
S.A.

OT Pagamentos S.A.

EVENTOS RECENTES
Não ocorreram eventos materiais entre 30 de junho de 2021 e a data de divulgação deste
Prospecto Preliminar.
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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 Units. 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 Units” nas páginas 18 e 72, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco”
do Formulário de Referência na página 377 deste Prospecto, e demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30
de junho de 2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios
encerrados em 2020 e 2019, informações financeiras trimestrais relativas ao período findo em 30
de junho de 2021 e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, anexas a este Prospecto, a partir da página 175, para melhor compreensão
das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Units.
Acionistas Vendedores

Os Acionistas Vendedores, considerados em conjunto.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e
XP Investments US, LLC, considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Secundária de Certificados de Depósito de Ações da Oliveira
Trust S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta, imediatamente após a distribuição da
totalidade das Units, limitado a 6 (seis) meses, contados a partir
da data de divulgação do Anúncio de Início, na forma dos
artigos 18 e 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 68 deste Prospecto.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição
Secundária de Certificados de Depósito de Ações da Oliveira
Trust 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 Units, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 68 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 68 deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A aprovação para a realização da Oferta, a submissão do
pedido de registro de companhia aberta categoria “A” perante
a CVM e a alteração do Estatuto Social da Companhia, de
forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Nível 2
foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 31 de março de 2021, cuja ata foi
arquivada na JUCERJA em 30 de abril de 2021 sob o
nº 00004058680 e foi publicada no DOERJ e no jornal
“Monitor Mercantil” em 30 de abril de 2021. Adicionalmente, os
termos e condições da Oferta foram aprovadas em Reunião
do Conselho de Administração da Companhia, realizada em
29 de abril de 2021, cuja ata foi na JUCERJA em 30 de abril
de 2021 sob o nº 00004073527 e publicada no DOERJ e no
jornal “Diário Mercantil” em 30 de abril de 2021.
Não foram e não serão necessárias aprovações societárias
e/ou de qualquer outra natureza para a realização da Oferta
em relação aos Acionistas Vendedores.
A fixação e justificativa do preço de emissão das Units e,
consequentemente, do Preço por Unit, serão definidas após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da
disponibilização do Anúncio de Início.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição
Secundária de Certificados de Depósito de Ações da Oliveira
Trust S.A., divulgado nesta data e a ser novamente divulgado
em [•] de [•] de 2021 pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta, com a identificação das Instituições
Consorciadas, 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 68 deste Prospecto.

Características das Units

Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições
dos certificados de depósitos de ações da Companhia, veja
item “Informações Sobre a Oferta – Características das Units”,
na página 50 deste Prospecto.

Contrato de Colocação

Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de
Liquidação de Certificados de Depósito de Ações da Oliveira
Trust 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 Colocação
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 Certificados de Depósito de Ações
de Emissão da Oliveira Trust S.A., a ser celebrado entre [•] e
[•], na qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na
qualidade de tomador, e a Corretora.
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Contrato de Estabilização

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

Coordenador Líder ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, Itaú BBA e XP, considerados em conjunto.

Corretora

Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A.

Cronograma da Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações
sobre a Oferta – Cronograma da Oferta”, na página 67 deste
Prospecto.

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das Units
Suplementares

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

Destinação dos Recursos

Por se tratar de uma oferta pública de distribuição secundária,
a Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da
Oferta, já que os recursos líquidos captados serão
integralmente repassados, nas respectivas proporções, aos
Acionistas Vendedores.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 95 deste Prospecto.

Disponibilização de anúncios
e avisos da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como
todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas
na rede mundial de computadores da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para
informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 68 deste Prospecto.
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Estabilização do Preço
das Units

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a
seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de
preço das Units na B3, por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação dos certificados de
depósito de ações da Companhia na B3, inclusive, por meio
de operações bursáteis de compra e venda de certificados de
depósito de ações da Companhia na B3, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora, de realizar operações de estabilização e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a
qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de
Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as
operações de compra e venda dos certificados de depósito de
ações 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 Unit 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 4°, do Anexo II, do
Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM,
hipótese em que os Investidores Não Institucionais poderão
desistir dos respectivos Pedidos de Reserva.

Faixa Indicativa

Faixa indicativa do Preço por Unit apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por
Unit estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto,
ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, 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 Units e à Oferta”, descritos
nas páginas 18 e 72, respectivamente, deste Prospecto, e na
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 377 deste Prospecto, para ciência dos riscos que
devem ser considerados antes de decidir investir nas Units.
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Garantia de Firme Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta de liquidar, na Data de Liquidação,
a totalidade das Units (considerando as Units Adicionais, mas
sem considerar as Units Suplementares) que tenham sido
adquiridas, mas não forem liquidadas pelos investidores que
as 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 Colocação.
Caso as Units (considerando as Units Adicionais, mas sem
considerar as Units Suplementares) efetivamente adquiridas por
investidores não tenham sido totalmente liquidadas na Data de
Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, realizará, de forma individual
e não solidária, liquidação, na Data de Liquidação, na proporção
e até os limites individuais previstos no Contrato de Colocação,
da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Units objeto da Garantia Firme de Liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Unit; e
(ii) o número de Units (considerando as Units Adicionais, mas
sem considerar as Units Suplementares) efetivamente liquidadas
por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Unit. A
Garantia Firme de Liquidação passará a ser vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, assinado e cumpridas as
condições suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no
Contrato de Colocação Internacional, deferido o registro da
Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, deferido o registro 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 Units junto ao público pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação,
durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda dessas Units
será o preço de mercado dos certificados de depósito de ações
da Companhia, limitado ao Preço por Unit estabelecido conforme
o 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 Units” na página 49 deste
Prospecto.

Informações Adicionais

Maiores 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 69 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM,
sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em
30 de julho de 2021.
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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 69 deste Prospecto.
Instituição Financeira
Escrituradora das Units

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 Units exclusivamente junto aos Investidores
Não Institucionais.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta
considerados em conjunto.

Investidores de Varejo

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

Investidores de Varejo
com Lock-Up

Investidores de Varejo que terão prioridade de alocação por
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com
o Lock-up da Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo
sem Lock-Up

Investidores de Varejo que optarem por não se comprometer
com o Lock-up da Oferta de Varejo.

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 Rule 144A do Securities Act,
editada pela SEC, em operações isentas de registro, previstas
no Securities Act e 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 e,
em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pela Resolução CMN 4.373, e
pela Resolução CVM 13, ou pela Lei 4.131.
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e

Instituições

Consorciadas,

Investidor Institucional

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.

Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, que sejam considerados
investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da
Resolução CVM 30 e que não sejam considerados
Investidores Não Institucionais, além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, carteiras
administradas discricionárias, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e
de capitalização, e Investidores Qualificados, em qualquer
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
inexistindo para estes, valores mínimos e máximos de
investimento.

Investidor Qualificado

Investidores qualificados conforme definidos no artigo 12 da
Resolução CVM 30.

Investidor Não Institucional

Investidores de Varejo e Investidores Private, considerados
em conjunto.

Investidor Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de
investimento registrados na B3, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, que sejam considerados
Investidores Qualificados e 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, conforme o caso, junto a
uma única Instituição Consorciada, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Private.

Investidores Private com
Lock-up

Investidores Private que terão prioridade de alocação por
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com
o Lock-up da Oferta Private.

Investidores Private sem
Lock-up

Investidores Private que optarem por não se comprometer
com o Lock-up da Oferta Private.

Itaú BBA ou Agente
Estabilizador

Banco Itaú BBA S.A.
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Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores de Varejo com Lock-up que adquirirem Units
no âmbito da Oferta de Varejo com Lock-up não poderão, pelo
Período de Lock-up, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de
outra forma ou a qualquer título, tais Units. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta de Varejo, cada
Investidor de Varejo com Lock-up, ao realizar seu Pedido de
Reserva, autorizará seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Units para a
carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Units
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até
o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante
o Lock-up Oferta de Varejo, as Units adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo com Lock-up poderão ser outorgadas em
garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3,
caso as Units 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 Units adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo com Lock-up que foram depositadas em
garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3.

Lock-up da Oferta Private

Investidores Private que indicarem no Pedido de Reserva que
estão de acordo com o Lock-up da Oferta Private e adquirirem
Units no âmbito da Oferta Private não poderão, pelo Período
de Lock-up, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou
a qualquer título, tais Units. Dessa forma, como condição para
a participação na Oferta Private, cada Investidor Private, ao
realizar seu Pedido de Reserva, autorizará seu agente de
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais
Units para a carteira mantida pela Central Depositária gerida
pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese,
tais Units ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida
pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta Private. Não
obstante o Lock-up da Oferta Private, as Units adquiridas no
âmbito da Oferta Private poderão ser outorgadas em garantia
da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as
Units 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 Units adquiridas no âmbito da
Oferta Private que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.

Negociação na B3

Os certificados de depósito de ações da Companhia passarão
a ser negociados no Novo Nível 2 a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “OTSA11”.
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Oferta

A distribuição secundária de, inicialmente, [•] certificados de
depósito de ações representativos cada um de uma ação
ordinária e duas ações preferenciais, todas 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
Units no exterior realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional, exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Oferta de Varejo

Oferta de Varejo sem Lock-up e a Oferta de Varejo com Lockup, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo com Lock-up

O montante de, no mínimo, 8% (oito por cento) das Units
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Units
Adicionais e as Units Suplementares) será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo com Lock-up.

Oferta de Varejo sem Lock-up

O montante de, no mínimo, 2% (dois por cento) das Units
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Units
Adicionais e as Units do Lote Suplementar), será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo sem Lock-up.

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

Oferta Não Institucional

Oferta de Varejo e Oferta Private, consideradas em conjunto.
Compreende a distribuição pública de Units, 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 Private

Oferta Private com Lock-up e Oferta Private sem Lock-up,
consideradas em conjunto.

Oferta Private com Lock-up

O montante de, no mínimo, 0,8% (oito décimos) do total das
Units ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Units
Adicionais e as Units Suplementares), será destinado à
colocação pública para os Investidores Private com Lock-up.
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Oferta Private sem Lock-up

O montante de, no mínimo, 0,2% (dois décimos) do total das
Units ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Units
Adicionais e as Units Suplementares), será destinado à
colocação pública para os Investidores Private sem Lock-up.

Opção de Units do
Lote Suplementar

Opção de distribuição das Units Suplementares, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400, a ser outorgada pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos
do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização
de preço das Units da Companhia no âmbito da Oferta. O
Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data
de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um
período de até 30 dias contados da data de início de
negociação das Units da Companhia na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Units Suplementares, no todo ou em
parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito,
aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão
de sobrealocação dos certificados de depósito de ações da
Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando
da fixação do Preço por Unit. Conforme disposto no Contrato
de Colocação, as Units Suplementares 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
aquisição de Units no âmbito da Oferta de Varejo, firmado por
Investidores Não Institucionais e por Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas com uma única
Instituição Consorciada durante o Período de Reserva e
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
conforme o caso.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•]
de [•] de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos
de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

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

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Resolução
CVM 35, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os
investidores que sejam (i) controladores 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 das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii)
administradores, funcionários, 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
pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes
de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro,
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau 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 Units será (i) de até 6 (seis)
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 Unit

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de aquisição por
Unit estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto,
que o preço por Unit poderá ser fixado acima ou abaixo desta
Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese
de o Preço por Unit 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 Unit 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, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva,
conforme descrito neste Prospecto.
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O Preço por Unit será calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
da demanda (por volume e preço) por Units coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de
Bookbuilding. Os Investidores Não Institucionais não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Unit.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Unit, e o investimento nas Units por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez dos certificados de depósito de ações
da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Units – A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento
de
Bookbuilding
poderá
impactar
adversamente a formação do Preço por Unit, e o
investimento nas Units por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez dos certificados de depósito de ações da
Companhia no mercado secundário”, na página 75 deste
Prospecto.
Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais
pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto
no Contrato de Colocação, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de
Colocação 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 processo de fixação do
Preço por Unit, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding em até [20%] da quantidade de
Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Adicionais e as Units Suplementares). Nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente
ofertada (sem considerar as Units Adicionais e as Units
Suplementares), não será permitida a colocação de Units a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo as intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
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Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais,
considerados em conjunto.

Rateio da Oferta de Varejo

Rateio da Oferta de Varejo com Lock-up e Rateio da Oferta de
Varejo sem Lock-up, considerados em conjunto.

Rateio da Oferta de Varejo
com Lock-up

Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo com Lockup que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao
valor
dos
respectivos
Pedidos
de
Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Units.

Rateio da Oferta de Varejo
sem Lock-up

Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo sem Lockup que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao
valor
dos
respectivos
Pedidos
de
Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Units.

Rateio da Oferta Private

Rateio da Oferta Private com Lock-up e Rateio da Oferta
Private sem Lock-up, considerados em conjunto.

Rateio da Oferta Private
com Lock-up

Rateio entre os respectivos Investidores Private com Lock-up
que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Units.

Rateio da Oferta Private
sem Lock-up

Rateio entre os respectivos Investidores Private sem Lock-up
que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Units.
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Restrições à Negociação
das Units (Lock-up)

[A Companhia, os membros do conselho de administração e
da diretoria da Companhia e os Acionistas Vendedores,
exceto mediante prévio consentimento por escrito do BTG
Pactual US Capital, LLC, entidade pertecente ao grupo do
Coordenador Líder, e observadas as exceções previstas no
Contrato
de
Colocação
e
no
Contrato
de
Colocação Internacional e nos respectivos acordos de
restrições relativas às Units, concordaram em não, direta ou
indiretamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início:
(i) oferecer, vender, emitir, contratar a venda, contratar a
compra, outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias
(warrants), empenhar, emprestar, dar em garantia, realizar
qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar os
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, (ii) realizar qualquer
operação de swap, hedge ou outro acordo que possa resultar
na transferência de quaisquer dos benefícios econômicos da
titularidade, no todo ou em parte dos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up; (iii) estabelecer ou aumentar os Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up a uma posição equivalente a
um put ou liquidar ou reduzir os Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up a uma posição equivalente a um call nos termos
da Seção 16 do Securities Exchange Act de 1934, (iv) arquivar
ou solicitar, ou fazer com que seja arquivado ou solicitado,
incluindo qualquer solicitação confidencial, um pedido ou
declaração de registro, prospecto ou suplemento de prospecto
(ou quaisquer alterações ou suplementos a tais documentos)
nos Estados Unidos, nos termos do Securities Act ou da
legislação brasileira em relação aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up; ou (v) publicamente divulgar a intenção
de realizar quaisquer das transações ou ações previstas nos
itens (i) a (iv) acima, ressalvadas as hipóteses expressamente
previstas nos referidos acordos. Para mais informações, veja a
sessão “Sumário da Companhia - Restrições à Negociação
das Units (Lock-up)”.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um
volume substancial das Units poderá prejudicar o valor
de negociação das Units. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às

Units – A emissão, a venda ou a percepção de uma
potencial emissão ou venda de quantidades
significativas dos certificados de depósito de ações da
Companhia, inclusive pelo acionista controlador, após a
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up
pode afetar adversamente o preço de mercado dos
certificados de depósito de ações da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores
sobre a Companhia”, deste Prospecto Preliminar.
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Units

[•]certificados de depósito de ações representativos cada um
de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e de
emissão da Companhia, objeto da Oferta, sem considerar as
Units Adicionais e as Units Suplementares.

Units Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400,
até a data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade
de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Suplementares), poderá, a critério dos Acionistas Vendedores,
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% do total de Units inicialmente ofertado
(sem considerar as Units Suplementares), ou seja, em até [•]
Units, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Units
inicialmente ofertadas.

Units do Lote Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em
percentual equivalente a até 15% do total das Units
inicialmente ofertado (sem considerar as Units Adicionais), ou
seja, em até [•] Units, nas mesmas condições e ao mesmo
preço das Units inicialmente ofertadas, conforme Opção de
Units Suplementares.

Units em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, não existem certificados de depósito
de ações da Companhia em circulação no mercado. Após a
realização da Oferta (sem considerar as Units Adicionais e as
Units Suplementares), um montante de até [•] certificados de
depósito de ações da Companhia, representativos de,
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Considerando a colocação das Units
Adicionais e as Units Suplementares, um montante de até [•]
Units, 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 38
deste Prospecto.

Valor Total da Oferta

R$[•], considerando o Preço por Unit, que é o ponto médio da
faixa de preço indicada na capa deste Prospecto e sem
considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares.

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

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$1.000,00 (mil
reais) e o valor máximo de pedido de investimento é de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor de Varejo.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta
Private

O valor de pedido de investimento superior a R$1.000.000,00
(um milhão de reais) e o valor máximo de pedido de
investimento de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) por
Investidor Private.
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Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up

Certificados de depósito de ações da Companhia, ações
ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis em ou
permutáveis por certificados de depósito de ações da
Companhia, ações ordinárias ou ações preferenciais 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 139.

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$30.999.163,85 (trinta e três
milhões, cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos),
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representado por 172.280.750 (cento e setenta e
duas milhões, duzentas e oitenta mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias e 168.869.250
(cento e sessenta e oito milhões, oitocentas e sessenta e nove mil, duzentas e cinquenta) ações
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito
e integralizado, na data deste Prospecto:
Espécie e Classe das Ações

Quantidade

Ordinárias ...........................................................................................................
Preferenciais .......................................................................................................
Total ...................................................................................................................

172.280.750
168.869.250
341.150.000

(1)
(2)

Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Após a conclusão da Oferta, a composição do capital social da Companiha não sofrerá qualquer
alteração, tendo em vista a Oferta ser exclusivamente de distribuição secundária, não havendo,
portanto, emissão de Units.
Principais Acionistas e Administradores da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações de emissão da Companhia e pelos membros da
administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da
Oferta.
Na hipótese de colocação total das Units, sem considerar as Units Adicionais e as Units
Suplementares:

Acionista

Antes da Oferta
Ações
Ações
Ordinárias
Preferenciais

OT PARTNERS..........................................
87.846.125
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA ................
59.303.835
CESAR REINALDO LEAL PINTO ..............
8.684.644
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ..........................................
6.903.610
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .............
7.031.011
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ....
1.083.165
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA .................................
1.022.898
405.462
OUTROS ...................................................
172.280.750
Total ..........................................................

Após a Oferta
Ações
Preferenciais

%

Ações
Ordinárias

118.607.670
17.369.288

25,75
52,15
7,64

87.846.125
[•]
[•]

[•]
[•]

25,75
[•]
[•]

13.807.220
14.062.022
2.166.330

6,07
6,18
0,95

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

2.045.796
810.924
168.869.250

0,90
0,28
100,00

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
100,00
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Na hipótese de colocação total das Units, considerando as Units Adicionais, mas sem considerar
as Units Suplementares:

Acionista
OT PARTNERS .........................................
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA................
CESAR REINALDO LEAL PINTO ..............
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ..........................................
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .............
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ....
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA .................................
OUTROS ...................................................
Total ..........................................................

Antes da Oferta
Ações
Ações
Ordinárias Preferenciais

%

Ações
Ordinárias

Após a Oferta
Ações
Preferenciais

%

87.846.125
59.303.835
8.684.644

118.607.670
17.369.288

25,75
52,15
7,64

87.846.125
[•]
[•]

[•]
[•]

25,75
[•]
[•]

6.903.610
7.031.011
1.083.165

13.807.220
14.062.022
2.166.330

6,07
6,18
0,95

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

1.022.898
405.462
172.280.750

2.045.796
810.924
168.869.250

0,90
0,28
100,00

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
100,00

Na hipótese de colocação total das Units, considerando as Units Suplementares, mas sem
considerar as Units Adicionais:

Acionista

Antes da Oferta
Ações
Ações
Ordinárias Preferenciais

OT PARTNERS ........................................... 87.846.125
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA ................. 59.303.835
CESAR REINALDO LEAL PINTO ................
8.684.644
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ............................................
6.903.610
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA ...............
7.031.011
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ......
1.083.165
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA...................................
1.022.898
405.462
OUTROS .....................................................
Total ............................................................ 172.280.750

Após a Oferta
Ações
Preferenciais

%

Ações
Ordinárias

118.607.670
17.369.288

25,75
52,15
7,64

87.846.125
[•]
[•]

[•]
[•]

25,75
[•]
[•]

13.807.220
14.062.022
2.166.330

6,07
6,18
0,95

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

2.045.796
810.924
168.869.250

0,90
0,28
100,00

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
100,00

%

Na hipótese de colocação total das Units, considerando as Units Adicionais e as Units
Suplementares:

Acionista
OT PARTNERS .........................................
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA................
CESAR REINALDO LEAL PINTO ..............
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ..........................................
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .............
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ....
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA .................................
OUTROS ...................................................
Total ..........................................................

Antes da Oferta
Ações
Ações
Ordinárias Preferenciais

Após a Oferta
Ações
Preferenciais

%

Ações
Ordinárias

87.846.125
59.303.835
8.684.644

118.607.670
17.369.288

25,75
52,15
7,64

87.846.125
[•]
[•]

[•]
[•]

25,75
[•]
[•]

6.903.610
7.031.011
1.083.165

13.807.220
14.062.022
2.166.330

6,07
6,18
0,95

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

1.022.898
405.462
172.280.750

2.045.796
810.924
168.869.250

0,90
0,28
100,00

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
100,00

%

Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção “15. Controle e Grupo Econômico”
do Formulário de Referência na página 625 deste Prospecto.
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Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
Mauro Sérgio de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG
nº 02.542.511-7 (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 197.460.087-49, com endereço
comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bloco
7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102.
Cesar Reinaldo Leal Pinto, portador da Cédula de Identidade RG nº 20870-1 (CRE-1ª Região),
inscrito no CPF/ME sob nº 371.893.797-20, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bloco 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP
22.640-102.
José Alexandre Costa de Freitas, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob
nº 78.657, inscrito no CPF/ME sob nº 008.991.207-17, com endereço comercial na cidade de Rio
de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra
da Tijuca, CEP 22.640-12.
Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 10.964.131-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 076.922.737.66, com endereço comercial na
cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07,
Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12.
Carlos Henrique Correa Sismil, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 09.509.186-4 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 011.896.377-58, com endereço comercial
na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07,
Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12.
Antônio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob
nº 109.003, inscrito no CPF/ME sob nº 001.362.577-20, com endereço comercial na cidade de Rio
de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra
da Tijuca, CEP 22.640-12.
Ismar Marcos Siqueira Leite, brasileiro, casado, tecnólogo em tecnologia da informação, portador
da Cédula de Identidade RG nº 12833225-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 011.896.377-58,
com endereço comercial na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12.
Alan Russo Najman, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 172.759, inscrito no
CPF/MF sob o nº 101.519.617-94, com endereço comercial na cidade de Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12.
Raphael Magalhães Morgado, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 173.178,
inscrito no CPF/ME sob o nº 124.307.327-69, com endereço comercial na cidade do Rio de
Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da
Tijuca, CEP 22.640-12.
Maria Eunice Motta Mendes de Farias Mello, brasileira, casada, advogada, inscrito na OAB/RJ
sob nº 136.147, inscrita no CPF/ME sob o nº 088.887.377-82, com endereço comercial na cidade
do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201,
Barra da Tijuca, CEP 22.640-12.
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Quantidade de Units Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Units a ser alienada por cada Acionista Vendedor,
sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA..........................
CESAR REINALDO LEAL PINTO ........................
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ....................................................
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .......................
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ..............
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA...........................................
ISMAR MARCOS SIQUEIRA LEITE ....................
ALAN RUSSO NAJMAN ......................................
RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO..................
MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE
FARIAS MELLO................................................
Total ....................................................................
(1)
(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Deduzidas as comissões, despesas, tributos e outras retenções da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Units a ser alienada por cada Acionista Vendedor,
considerando as Units Adicionais, sem considerar as Units Suplementares:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA..........................
CESAR REINALDO LEAL PINTO ........................
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ....................................................
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .......................
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ..............
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA...........................................
ISMAR MARCOS SIQUEIRA LEITE ....................
ALAN RUSSO NAJMAN ......................................
RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO..................
MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE
FARIAS MELLO................................................
Total ....................................................................
(1)
(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Deduzidas as comissões, despesas, tributos e outras retenções da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Units a ser alienada por cada Acionista Vendedor,
considerando as Units Suplementares, sem considerar as Units Adicionais:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA..........................
CESAR REINALDO LEAL PINTO ........................
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ....................................................
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .......................
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ..............
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA...........................................
ISMAR MARCOS SIQUEIRA LEITE ....................
ALAN RUSSO NAJMAN ......................................
RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO..................
MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE
FARIAS MELLO................................................
Total ....................................................................
(1)
(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Deduzidas as comissões, despesas, tributos e outras retenções da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Units a ser alienada por cada Acionista Vendedor,
considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA..........................
CESAR REINALDO LEAL PINTO ........................
JOSÉ ALEXANDRE COSTA
DE FREITAS ....................................................
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA .......................
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL ..............
ANTONIO AMARO RIBEIRO DE
OLIVEIRA E SILVA ...........................................
ISMAR MARCOS SIQUEIRA LEITE ....................
ALAN RUSSO NAJMAN ......................................
RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO..................
MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE
FARIAS MELLO................................................
Total ....................................................................
(1)
(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Deduzidas as comissões, despesas, tributos e outras retenções da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública secundária das Units 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 Nível 2 e demais normativos
aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas
Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Units no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Units
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do
Contrato de Colocação Internacional.
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Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Suplementares,
conforme abaixo definido) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Units inicialmente ofertado (sem
considerar as Units Suplementares), ou seja, em até [•] Units, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Units inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada (sem
considerar as Units Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Units inicialmente ofertado (sem considerar
as Units Adicionais), ou seja, em até [•] Units, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Units inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Units da Companhia no
âmbito da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início de
negociação das Units na B3, inclusive, de exercer a Opção de Units Suplementares, no todo ou em
parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta,
desde que a decisão de sobrealocação dos certificados de depósito de ações da Companhia seja
tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta
quando da fixação do Preço por Unit. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Units
Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores
da Oferta.
As Units que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente adquiridas e 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.
Aprovações Societárias
A aprovação para a realização da Oferta, a submissão do pedido de registro de companhia aberta
categoria “A” perante a CVM e a alteração do Estatuto Social da Companhia, de forma a adequá-lo
às disposições do Regulamento do Nível 2 foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, realizada em 31 de março de 2021, cuja ata foi arquivada na JUCERJA em 30 de
abril de 2021 sob o nº 00004058680 e foi publicada no DOERJ e no jornal “Monitor Mercantil” em
30 de abril de 2021. Adicionalmente, os termos e condições da Oferta foram aprovadas em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 29 de abril de 2021, cuja ata
foi na JUCERJA em 30 de abril de 2021 sob o nº 00004073527 e publicada no DOERJ e no jornal
“Diário Mercantil” em 30 de abril de 2021.
Não foram e não serão necessárias aprovações societárias e/ou de qualquer outra natureza para a
realização da Oferta em relação aos Acionistas Vendedores.
A fixação e justificativa do preço de emissão das Units e, consequentemente, do Preço por Unit,
serão definidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do
Anúncio de Início.
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Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão
as Instituições Consorciadas para efetuar esforços de colocação das Units exclusivamente junto a
Investidores Não Institucionais.
Preço por Unit
No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Unit estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa
Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por Unit poderá ser fixado acima ou abaixo desta
Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Unit”). Na hipótese de o Preço por
Unit 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 Unit 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, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units –
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Unit poderá ser fixado
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.”, na página 76 deste Prospecto.
O Preço por Unit 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 Colocação, e pelos Agentes
de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Colocação Internacional,
em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
O Preço por Unit será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Units coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Unit é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Units no contexto da Oferta. Os
Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Unit.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Unit, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding em até 20% (vinte por cento) da quantidade de Units inicialmente ofertada (sem
considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares), não será
permitida a colocação de Units a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo
as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional, poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo certificados de
depósito de ações e/ou ações ordinárias e/ou preferenciais da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM
400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da
Oferta para fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas
Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da
Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Units – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e
hedge podem influenciar a demanda e o preço das Units”, na página 78 deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez dos certificados de depósito de ações da Companhia
no mercado secundário. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Units – A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a
formação do Preço por Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez dos certificados de
depósito de ações da Companhia no mercado secundário”, na página 75 deste Prospecto.
Units em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, não existem Units em circulação no mercado. Após a realização da Oferta
(sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares), um montante de até [•] Units,
representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Considerando a colocação das Units Adicionais e as Units Suplementares, um montante de até [•]
Units, 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 38 deste Prospecto.
Custos de Distribuição
As despesas com advogados, traduções, e outras despesas descritas abaixo serão suportadas
exclusivamente pelos Acionistas Vendedores. As comissões a serem pagas aos Coordenadores da
Oferta serão suportadas pelos Acionistas Vendedores na proporção das Units ofertadas por cada
um deles. [Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Units – A Companhia arcará com as despesas com auditores, taxas de registro e de
elaboração de estudo de mercado, o que poderá afetar adversamente os resultados da
Companhia no período subsequente à conclusão da Oferta.”, na página 80 deste Prospecto.

45

A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Units da Oferta, sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ................................
Comissão de Colocação(4).....................................
Comissão de Garantia Firme(5) ..............................
Remuneração de Incentivo(6).................................
Total de Comissões ............................................
Despesas da Oferta(7)
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 da Oferta ...........
Despesas com Advogados(8) .................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(9) ...............................................
Total de Outras Despesas da Oferta ..................
Total de Despesas da Oferta ..............................
Total de Comissões e Despesas da Oferta .......
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Unit(10)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

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

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

Valor total(1)(10)
(R$)

Com base no Preço por Unit.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Comissão de Coordenação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit.
Comissão de Colocação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit.
Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem
considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que
independe de parâmetros objetivos e será paga a [exclusivo critério dos Acionistas Vendedores], utilizando como parâmetro a sua
percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente [pelos Acionistas Vendedores].
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Units da Oferta, considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units
Suplementares:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) .................................
Comissão de Colocação(4)......................................
Comissão de Garantia Firme(5) ...............................
Remuneração de Incentivo(6)..................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta(7)
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 da Oferta ............
Despesas com Advogados(8) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Outras Despesas(9) ................................................
Total de Outras Despesas da Oferta ...................
Total de Despesas da Oferta ...............................
Total de Comissões e Despesas da Oferta ........
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Unit(10)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

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

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

Valor total(1)(10)
(R$)

Com base no Preço por Unit.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Comissão de Coordenação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, coniderando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units Suplementares; e (ii) o
Preço por Unit.
Comissão de Colocação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, coniderando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units Suplementares; e (ii) o
Preço por Unit.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, coniderando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units Suplementares; e (ii) o
Preço por Unit. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da
Oferta.
Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Units efetivamente colocadas,
considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit. A Remuneração de Incentivo,
conforme descrito no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores
da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a [exclusivo critério dos Acionistas Vendedores], utilizando como
parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Units da Oferta, sem considerar as Units Adicionais, mas considerando as Units
Suplementares:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ................................
Comissão de Colocação(4).....................................
Comissão de Garantia Firme(5) ..............................
Remuneração de Incentivo(6).................................
Total de Comissões ............................................
Despesas da Oferta(7)
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 da Oferta ...........
Despesas com Advogados(8) .................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(9) ...............................................
Total de Outras Despesas da Oferta ..................
Total de Despesas da Oferta ..............................
Total de Comissões e Despesas da Oferta .......
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Unit(10)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

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

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

Valor total(1)(10)
(R$)

Com base no Preço por Unit.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Comissão de Coordenação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem considerar as Units Adicionais, mas considerando as Units Suplementares; e (ii) o
Preço por Unit.
Comissão de Colocação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem considerar as Units Adicionais, mas considerando as Units Suplementares; e (ii) o
Preço por Unit.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem considerar as Units Adicionais, mas considerando as Units Suplementares; e (ii) o
Preço por Unit. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da
Oferta.
Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Units efetivamente colocadas, sem
considerar as Units Adicionais, mas considerando as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit. A Remuneração de Incentivo,
conforme descrito no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores
da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a [exclusivo critério dos Acionistas Vendedores], utilizando como
parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Sem considerar as Units Adicionais, mas considerando as Units Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Units da Oferta, considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) .................................
Comissão de Colocação(4)......................................
Comissão de Garantia Firme(5) ...............................
Remuneração de Incentivo(6)..................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta(7)
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 da Oferta ............
Despesas com Advogados(8) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Outras Despesas(9) ................................................
Total de Outras Despesas da Oferta ...................
Total de Despesas da Oferta ...............................
Total de Comissões e Despesas da Oferta ........
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Unit(10)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

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

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

Valor total(1)(10)
(R$)

Com base no Preço por Unit.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Comissão de Coordenação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit.
Comissão de Colocação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Units efetivamente colocadas, considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit.
Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Units efetivamente colocadas,
considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares; e (ii) o Preço por Unit. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que
independe de parâmetros objetivos e será paga a [exclusivo critério dos Acionistas Vendedores], utilizando como parâmetro a sua
percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas [exclusivamente pelos Acionistas Vendedores].
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares.

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 Unit.
Estabilização do Preço das Units
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço dos certificados de depósito de ações da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação dos certificados de depósito de ações da Companhia na
B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de compra e venda de dos certificados de depósito
de ações 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 dos certificados de depósito de ações 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 indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
Características das Units
As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
titulares das ações ordinárias e preferenciais a elas subjacentes, inclusive o direito de participar
das assembleias gerais da Companhia e nela exercer todas as prerrogativas conferidas às ações
representadas pelas Units, conforme o caso. As ações subjacentes às Units darão, ainda, a seus
titulares, o direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza
que vierem a ser declarados a partir da divulgação do Anúncio de Início, nos termos previstos na
Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento do Nível 2 e no Estatuto Social, dentre os quais se
destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada Unit corresponderá a
um voto, uma vez que cada Unit está lastreada também por uma ação ordinária de emissão da
Companhia;
(b) direito de voto conferido às ações preferenciais subjacentes a cada Unit, nas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento do Nível 2 e no Estatuto Social,
somente em determinadas matérias deliberadas em assembleia geral da Companhia, uma vez
que cada Unit está lastreada também por duas ações preferenciais de emissão da Companhia;
(c) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social,
direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro
líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações,
e dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou
pelo Conselho de Administração, conforme aplicável;
(d) direito de alienar as ações ordinárias e preferenciais subjacentes às Units da Companhia, nas
mesmas condições asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es) da Companhia alienante(s),
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 previstas na legislação vigente e no Regulamento do Nível 2;
(e) direito de alienar as ações ordinárias e preferenciais subjacentes às Units da Companhia em
oferta pública de aquisição de certificados de depósito de ações ou 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 dos certificados de depósito de
ações de companhia aberta ou de cancelamento de listagem dos certificados de depósito de
ações da Companhia no Nível 2 ou descontinuidade do exercício de das Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, estabelecidas no Regulamento do Nível 2,
tendo como preço mínimo, obrigatoriamente, o valor econômico da Companhia, apurado
mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente, quanto
ao poder de decisão da Companhia, dos administradores e do acionista controlador;
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(f) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção de sua participação no capital da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito de preferência na subscrição de novas ações, certificados de depósito de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição emitidos pela Companhia, na
proporção da sua participação no capital social da Companhia, conforme conferido pelo artigo
109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações; e
(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Nível 2, no Estatuto Social da
Companhia e na Lei das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições dos certificados de depósitos de
ações da Companhia, veja a seção “18.1 Direito das Ações” do Formulário de Referência, na
página 648 deste Prospecto.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Units para (i) Investidores de
Varejo, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; (ii) Investidores Private, em
conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta Private, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Private; e (iii) 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, incluindo o Formulário de
Referência, o encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia
como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional e cumprimento das condições suspensivas
neles previstas, a concessão do registro 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 Units (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units
Suplementares) em regime de Garantia Firme de Liquidação a ser prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais previstos na página 62 deste Prospecto, em conformidade com o disposto na Instrução
CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Nível 2, por
meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma Oferta Não Institucional, destinada aos
Investidores Não Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional, destinada aos Investidores
Institucionais.
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Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores elaborarão um plano de
distribuição das Units, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do
Regulamento do Nível 2, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará em
conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e outras considerações
de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da Oferta deverão
assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o tratamento
justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400, e
(iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares dos Prospectos
para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por pessoa designada
pelo Coordenador Líder. Nos termos do Ofício-Circular SRE nº 01/2021 da CVM, relações com
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da
Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores não poderão, em nenhuma hipótese, ser
consideradas no plano de distribuição para fins da alocação dos Investidores Não Institucionais.
Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para adquirir a totalidade das Units
inicialmente ofertadas (sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares) até a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a aquisição da
totalidade das Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units Adicionais e as Units
Suplementares) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados serão devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do
cancelamento, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
eventuais 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 “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – 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 adquirir a
totalidade das Units no âmbito da Oferta”, na página 75 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Colocação estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
[Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de
março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez dos certificados
de depósito de ações da Companhia no mercado secundário. No entanto, não houve e não haverá
contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.]
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e do caput do artigo 2º, da
Resolução CVM 27, no caso de a reserva antecipada efetuada pelo Investidor Não Institucional vir
a ser efetivamente alocada no contexto da Oferta Não Institucional, o Pedido de Reserva
preenchido pelo Investidor Não Institucional em questão passará a ser o documento de aceitação
de que trata o caput do artigo 2º da Resolução CVM 27 e por meio do qual o Investidor Não
Institucional aceitará adquirir as Units que a ele forem alocadas.
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Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva
junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os casos, observados os Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ou os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
da Oferta Private, conforme o caso.
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 em 1/3 à quantidade
de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares), 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 no caso de excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Adicionais e as Units Suplementares).
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% (onze por cento) e, no
máximo, 30% (trinta por cento) da totalidade das Units (considerando as Units Adicionais e as Units
Suplementares), 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 7.1 do Regulamento do
Nível 2, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, por meio (i) da
Oferta Private, destinada aos Investidores Private; e (ii) da Oferta de Varejo, destinada aos Investidores
de Varejo.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a liquidação das Units mediante o pagamento à
vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o
procedimento descrito abaixo. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de
Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo Investidor Não Institucional.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização 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 deste Prospecto e, posteriormente, do Prospecto Definitivo 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
Units” nas páginas 18 e 72, respectivamente, deste Prospecto e, posteriormente, no
Prospecto Definitivo, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência
a partir da página 377 deste Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério,
exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de
recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de
Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar
o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da
Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada.
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Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e do caput do artigo 2º, da
Resolução CVM 27, caso a reserva antecipada efetuada pelo Investidor Não Institucional venha a
ser efetivamente alocada no contexto da Oferta Não Institucional, o Pedido de Reserva preenchido
pelo Investidor Não Institucional em questão passará a ser o documento de aceitação de que trata
o caput do artigo 2º da Resolução CVM 27 e por meio do qual o Investidor Não Institucional aceita
adquirir as Units que a ele forem alocadas.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto,
não participarão da fixação do Preço por Unit.
Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, 10% (dez por cento) das Units ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares), será destinado à colocação pública
para Investidores de Varejo, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores de Varejo com Lock-up de (i) de até 8% (oito por cento) do
total das Units inicialmente ofertadas (considerando as Units Adicionais e as Units
Suplementares), tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% (oito
por cento) do total das Units, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i),
será definida a exclusivo critério [e discricionariedade da Companhia], dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores de Varejo sem Lock-up de (i) de até 2% (dois por cento) do
total das Units, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2%
(dois por cento) do total das Units, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no
item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de
Reserva, os procedimentos abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta deverá realizar
Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (c), (d) e (i),
observadas as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo com Lock-up deverão
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta
de Varejo, sob pena de ser considerado um Investidor de Varejo sem Lock-up e não participar
da Oferta de Varejo com Lock-up;
(c) os Investidores de Varejo poderão estipular, no respectivo Pedido de Reserva, um preço
máximo por Unit como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, conforme previsto no
parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação,
sendo que, caso o Preço por Unit seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo
Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
respectiva Instituição Consorciada;
(d) os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado ainda os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva do Varejo;
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(e) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de
Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares),
será vedada a colocação de Units aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados;
(f) caso o total de Units da Oferta de Varejo com Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo com Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Units da Oferta de Varejo com Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo com Lock-up, de
modo que as Units remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
aos Investidores de Varejo sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os
limites previstos no acima; ou (b) exceda o montante de Units destinados à Oferta de Varejo
com Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Units. Caso haja Rateio Oferta de Varejo com
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três)
dias úteis contados da Data de Liquidação;
(g) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Units alocadas (ajustada, se for o
caso, em decorrência de rateio), o Preço por Unit e o valor do respectivo investimento, sendo
que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo
Pedido de Reserva;
(h) até as 10h30 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (g) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado. Em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor de Varejo; e
(i) até as 16h00 da Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará, por meio da B3, as Units alocadas ao respectivo Investidor de
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (h) acima.
Lock-up da Oferta de Varejo. Os Investidores de Varejo com Lock-up não poderão, pelo prazo de
[40 (quarenta)] 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 Units. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo com Lockup, cada Investidor de Varejo com Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizará seu
agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Units para a carteira
mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer
hipótese, tais Units ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento
do Lock-up da Oferta de Varejo.
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Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Units adquiridas no âmbito da Oferta Private com
Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3,
caso as Units 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 Units adquiridas no
âmbito da Oferta de Varejo que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia,
nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Units venha a cair e/ou os Investidores de Varejo com Lockup por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
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 Units, referidas restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – Os Investidores Private e os
Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up da Oferta Private e o
Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta,
poderão incorrer em perdas em determinadas situações” na página 76 deste Prospecto.
Oferta Private
O montante de no mínimo 1% (um por cento) do total das Units (considerando as Units Adicionais
e as Units Suplementares), será destinado à colocação pública para Investidores Private, sendo
certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores Private com Lock-up (i) de até 0,8% (oito décimos por
cento) do total das Units, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior
a 0,8% (oito décimos por cento) do total das Units, a alocação, respeitado o montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores Private sem Lock-up (i) de até 0,2% (dois décimos por
cento) do total das Units, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior
0,2% (três décimos por cento) do total das Units, a alocação, respeitado o montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver rateio.
Observado o disposto neste item, é permitida aos Investidores Private a participação na Oferta
Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional por
Investidor Private.
Os Investidores Private que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Unit.
Os Investidores Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
os procedimentos abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores Private interessados em participar da Oferta deverá realizar
Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (c), (d) e (i),
observadas as condições do Pedido de Reserva;
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(b) os Investidores Private interessados em participar da Oferta Private com Lock-up deverão
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta
Private, sob pena de serem considerados Investidores Private sem Lock-up e não participarem
da Oferta Private com Lock-up;
(c) os Investidores Private poderão estipular, no respectivo Pedido de Reserva, um preço máximo
por Unit como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, conforme previsto no parágrafo
3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que,
caso o Preço por Unit seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor
Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada;
(d) os Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado ainda os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Private;
(e) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de
Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares),
será vedada a colocação de Units aos Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos de Reserva que
forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(f) caso o total de Units da Oferta Private com Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Private com Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Units da
Oferta Private com Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private com Lock-up, de modo que as Units
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores
Private sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos no item
6.1 (II) acima; ou (b) exceda o montante de Units destinado à Oferta Private com Lock-up, será
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Units. Caso haja Rateio Oferta Private com Lock-up, os valores
depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis
contados da Data de Liquidação;
(g) caso o total de Units da Oferta Private sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Private sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Units da
Oferta Private sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private sem Lock-up, de modo que as Units
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores
Private com Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos no item
6.1 (II) acima; ou (b) exceda o montante de Units destinados à Oferta Private sem Lock-up,
será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Units. Caso haja Rateio Oferta Private sem
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três)
dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(h) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Investidor Private pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Units alocadas (ajustada, se for o
caso, em decorrência do rateio), o Preço por Unit e o valor do respectivo investimento, sendo
que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo
Pedido de Reserva;
(i) até as 10h30 da Data de Liquidação, cada Investidor Private que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (h) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor Private; e
(j) até as 16h00 da Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará, por meio da B3, as Units alocadas ao respectivo Investidor
Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima.
Lock-up da Oferta Private. Os Investidores Private com Lock-up que indicarem no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta Private e adquirirem Units no âmbito da
Oferta Private com Lock-up não poderão, pelo prazo de [•] 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 Units. Dessa forma, como condição para a
participação na Oferta Private com Lock-up, cada Investidor Private com Lock-up, ao realizar seu
Pedido de Reserva, autorizará seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a
depositar tais Units para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente
para este fim. Em qualquer hipótese, tais Units ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida
pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta Private. Não obstante o Lock-up da Oferta
Private, as Units adquiridas no âmbito da Oferta Private com Lock-up poderão ser outorgadas em
garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Units 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 Units adquiridas no âmbito da Oferta Private
que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos
da B3.
Caso o preço de mercado das Units venha a cair e/ou os Investidores Private xom Lock-up
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
Oferta Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Units adquiridas no âmbito
da Oferta 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 Units – Os
Investidores Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lockup da Oferta Private e o Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 76 deste Prospecto.
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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 Units
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.
Caso o número de Units objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Units remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos
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 Units que cada um deverá adquirir e o Preço por Unit. A
entrega das Units deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a liquidação à vista, em
moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por
Unit multiplicado pela quantidade de Units alocada ao respectivo Investidor Institucional, em
conformidade com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
A aquisição das Units será formalizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das
Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição e/ou documento de aceitação da Oferta, nos termos do
artigo 2º, parágrafo primeiro, da Resolução CVM 27. No caso de Investidores Institucionais que
não estejam contemplados pela dispensa da apresentação de documento de aceitação da Oferta,
nos termos da Resolução CVM 27, a aquisição das Units deverá ser formalizada mediante ato de
aceitação da Oferta pelo Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador
da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento e de acordo com as políticas e
procedimentos internos do Coordenador da Oferta em questão, deverá conter, no mínimo, (i) as
condições de aquisição das Units, (ii) esclarecimento de que não será admitida a distribuição
parcial da Oferta, (iii) esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à Oferta, e
(iv) declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal formalização pode ocorrer,
inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador da Oferta com o qual tiver
efetuado sua ordem de investimento, do termo de aceitação da oferta.
As Units que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no
Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.

59

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores,
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e inerentes à própria Oferta.
Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes 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 Unit seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa
Indicativa, e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE n° 01/2020 da CVM
(“Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não
Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo,
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos
Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao
endereço da Instituição Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5°(quinto) dia útil subsequente à
data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas
do 5º (quinto) 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° (quinto) dia útil subsequente à data de disponibilização do
Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
no caso do item (iv) acima.
Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados
ineficazes.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta, se ocorrer, 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 Units, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
data de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de eventuais 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).
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Na hipótese de suspensão, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou modificação
da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos
termos dos artigos 25 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 Units –
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Unit poderá ser fixado
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 76 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 (cinco) 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 Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400,
sujeito, no entanto, ao acolhimento, pela CVM, do pleito de revogação da Oferta.
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 as 16:00 horas do 5° (quinto) 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 Units, conforme
disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 (três) dias úteis,
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais 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).

61

Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O
prazo para a distribuição das Units será (i) de até 6 (seis) 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 2021, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Units (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as
Units Suplementares) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da
data de divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no
Contrato de Colocação. A liquidação física e financeira das Units Suplementares, caso haja o
exercício da Opção de Units Suplementares, ocorrerá dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contado da data de exercício da Opção de Units Suplementares (“Data de Liquidação das Units
Suplementares).
As Units, as Units Adicionais e as Units Suplementares, conforme o caso, serão entregues aos
respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das
Units Suplementares, conforme o caso. As Units que forem objeto de esforços de colocação no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda
corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução
CVM 13, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta de liquidar, na Data de Liquidação, a
totalidade das Units (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units
Suplementares) que tenham sido adquiridas, mas não forem liquidadas pelos investidores que as
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 Colocação (“Garantia Firme de
Liquidação”).
Caso as Units (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units Suplementares)
efetivamente adquiridas por investidores não tenham sido totalmente liquidadas na Data de
Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação,
realizará, de forma individual e não solidária, a liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até
os limites individuais previstos no Contrato de Colocação, da totalidade do eventual saldo resultante
da diferença entre (i) o número de Units objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por
Unit; e (ii) o número de Units (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units
Suplementares) efetivamente liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Unit. A Garantia Firme de Liquidação passará a ser vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado e cumpridas as
condições suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação
Internacional, deferido o registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, deferidos o registro da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e
disponibilizado o Prospecto Definitivo.
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Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Units junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Units será o preço de mercado dos certificados de depósito de ações da
Companhia, limitado ao Preço por Unit estabelecido conforme o 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 Units” na página 49 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Units (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar as Units
Suplementares) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder ........................................................................
Itaú BBA .......................................................................................
XP.................................................................................................
Total .............................................................................................

Quantidade de Units

Percentual
(%)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
100,00

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores
da Oferta.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Units, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, incluindo, mas não somente (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de
conforto (negative comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia, dos Acionistas
Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a
assinatura de compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up
pela [Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Administradores]. De acordo com o
Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação 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 Colocação Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocaçao 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 Colocação Internacional, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Units – A realização desta oferta pública de distribuição das Units, com
esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de
valores mobiliários no Brasil”, na página 76 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Colocação estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.

63

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 Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação
com os certificados de depósito de ações 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 Units 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
Units, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária e, ainda, sem reembolso de eventuais 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); (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão
como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de
eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento
dos Pedidos de Reserva, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive
custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e
isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas,
sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por
toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de
6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de
quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere 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 seus Pedidos de Reserva
cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Listagem e Negociação das Units no Nível 2 da B3
A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Nível 2 de
Governança Corporativa da B3, 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,
condicionada à realização da Oferta.
Os certificados de depósito de ações da Companhia passarão a ser negociados no Nível 2 a partir
do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “OTSA11”. A adesão ao Nível 2
está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia e seus acionistas controladores celebrarão, até a data de divulgação do Anúncio de
Início, o Contrato de Participação no Nível 2 com a B3, por meio do qual a Companhia deverá
aderir às práticas diferenciadas de governança corporativa do Nível 2, observado que o referido
contrato entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas
ao Regulamento do Nível 2 estão descritas de forma resumida no item “12.12 – Outras
informações relevantes” do Formulário de Referência na página 596 deste Prospecto.
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De acordo com o disposto no Regulamento do Nível 2, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Nível 2 é de 25% do total do
capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia deverá
manter certificados de depósito de ações representativos de, no mínimo, 25% do seu capital social
em circulação (free float).
Para mais informações sobre a negociação das Units na B3, consulte uma das Instituições
Participantes da Oferta.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência para informações
adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação
econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes da decisão
de investimento nas Units, em especial a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência na página 377 deste Prospecto, e o item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Units”, a partir da página 72 deste Prospecto Preliminar.
Restrições à Negociação das Units (Lock-up)
[A Companhia, os membros do conselho de administração e da diretoria da Companhia e os
Acionistas Vendedores, exceto mediante prévio consentimento por escrito do BTG Pactual US
Capital, LLC, entidade pertecente ao grupo do Coordenador Líder, e observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação Internacional e nos
respectivos acordos de restrições relativas às Units, concordaram em não, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início: (i) oferecer, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra, outorgar quaisquer
opções, direitos ou garantias (warrants), empenhar, emprestar, dar em garantia, realizar qualquer
venda a descoberto ou de outra forma onerar os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up,
(ii) realizar qualquer operação de swap, hedge ou outro acordo que possa resultar na transferência
de quaisquer dos benefícios econômicos da titularidade, no todo ou em parte dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) estabelecer ou aumentar os Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up a uma posição equivalente a um put ou liquidar ou reduzir os Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up a uma posição equivalente a um call nos termos da Seção 16 do Securities Exchange
Act de 1934, (iv) arquivar ou solicitar, ou fazer com que seja arquivado ou solicitado, incluindo
qualquer solicitação confidencial, um pedido ou declaração de registro, prospecto ou suplemento
de prospecto (ou quaisquer alterações ou suplementos a tais documentos) nos Estados Unidos,
nos termos do Securities Act ou da legislação brasileira em relação aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up; ou (v) publicamente divulgar a intenção de realizar quaisquer das transações
ou ações previstas nos itens (i) a (iv) acima, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas
nos referidos acordos.]
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[As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses à Companhia, aos Administradores e
aos Acionistas Vendedores, conforme aplicável: (i) em conexão com a venda das Units nos termos
do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, (ii) doações de boa-fé, desde
que, antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se por escrito a respeitar os termos
dos Lock-up Agreements e o prazo remanescente do período de Lock-up; (iii) transferências a um
trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do Lock-up Agreement e/ou de familiares
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a
respeitar os termos dos Lock-up Agreements e o prazo remanescente do período de Lock-up;
(iv) transferências gratuitas a quaisquer afiliadas, conforme definidas na Rule 501(b) da Regulation
D, emitida no âmbito do Securities Act dos signatários do Lock-up Agreement, desde que, antes de
tal transferência, o respectivo cessionário comprometa-se por escrito a respeitar os termos dos
Lock-up Agreements e o prazo remanescente do período de Lock-up; e confirme que, desde a data
em que for determinado o Preço por Unit, esteve em conformidade ao respectivo Lock-up
Agreement, na medida aplicável; (v) transferências realizadas para fins de empréstimo de Units
pelo signatário do Lock-up Agreement para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição
indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado número de Units para fins de
realização das atividades de estabilização do preço das Units, nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Estabilização; (vi) outorgas pela Companhia de opções de compra de
Units a empregados nos termos de um plano de outorga de opções de compra de Units ou ações
devidamente aprovado e vigente na data em que for determinado o Preço por Unit, conforme
descrito no Formulário de Referência, sendo que a Companhia entende e concorda em não emitir
os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up devido ao exercício desta opção durante o Período de
Lock-up; e (vii) transferências com o consentimento prévio dos Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Units poderá
prejudicar o valor de negociação das Units. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Units – A emissão, a venda ou a percepção de uma
potencial emissão ou venda de quantidades significativas dos certificados de depósito de
ações da Companhia, inclusive pelo acionista controlador, após a conclusão da Oferta e/ou
após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado dos certificados
de depósito de ações da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia”, deste Prospecto Preliminar.
Instituição Financeira Escrituradora das Units
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração dos certificados de
depósito de ações da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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Cronograma Tentativo 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:
#
1.

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

Data(1)
[•]

2.

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

[•]

3.

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

[•]

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

[•]

5.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•]

6.

Encerramento do Período de Reserva

[•]

7.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Unit
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de ColocaçãoInternacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta

[•]

8.

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

[•]

9.

Início de negociação das Units no Nível 2
Início do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares

[•]

10. Data de Liquidação
11. Data limite do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares

[•]

12. Data limite para a liquidação de Units Suplementares
13. Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

[•]

14. Data de Encerramento do Lock-up da Oferta Private

[•]

(1)

[•]
[•]

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 para aquisição das Units a partir da data da nova
disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais
somente serão confirmadas pelo adquirente por meio do pagamento do valor informado pela
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva e serão formalizadas,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de
registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação do boletim de subscrição e do contrato
de compra e venda, conforme o caso, após o início do Prazo de Distribuição, nos termos da
Resolução CVM 27.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, ocorrência de um Evento de Fixação de Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado, nos
termos da Instrução CVM 400. 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 68 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início.

67

Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Units, 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 Units liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em
decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de
Colocação, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação” na página 62 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Unit, inclusive.
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 ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INDICADOS ABAIXO.
[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
ri.oliveiratrust.com.br (neste website, acessar [•]).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Secundária de
Units da Oliveira Trust S.A.”, selecionar o link específico documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website clicar em
“Oliveira Trust S.A.”, clicar em “2021” e, em seguida, clicar em “Oferta Pública Inicial de Units
(IPO)” e, na sequência, selecionar o título do documento correspondente).
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 Secundária de Units da Oliveira Trust S.A.” e, então, clicar
no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
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Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.gov.br/cvm (neste website acessar “Central de Sistemas”, na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “Certificado de Depósito de
Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial
(IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Oliveira Trust S.A.”, no qual serão
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
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 “Oliveira Trust 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 Units poderão ser
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência,
em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units”, nas páginas 18 e 72,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, na página 377 deste 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 os seguintes endereços e páginas da rede
mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores 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 não possuem página própria registrada na rede
mundial de computadores para este fim.
Companhia
Oliveira Trust S.A.
Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte) - Barra da Tijuca
CEP 22640-102, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Alexandre Lodi de Oliveira
Tel.: (21) 3514-0000
ri.oliveiratrsut.com.br (neste website, acessar [•]).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Telefone: (11) 3383-2000
Fac-símile: (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar "Mercado de Capitais Download", depois clicar em "2021" e, a seguir, logo abaixo de "Distribuição Pública Secundária de
Units da Oliveira Trust S.A.", clicar em "Prospecto Preliminar").
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Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website clicar em
“Oliveira Trust S.A.”, clicar em “2021” e, em seguida, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)” e, na sequência, selecionar o arquivo com o Prospecto Preliminar).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º andares
22440-032 Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Vitor Saraiva
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Secundária de Units Ordinárias de Emissão da Oliveira Trust
S.A. e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em [•] de [•] de 2021, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
poderão 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/).
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.gov.br/cvm - neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “Certificado de Depósito
de Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta
Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Olliveira Trust S.A.” e, posteriormente,
clicar
no
link
referente
ao
Prospecto
Preliminar
disponível);
e
(ii)
B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/sobreofertas-publicas/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois
clicar em “Oliveira Trust S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Units nos Estados Unidos da América
ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Units 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 ou isenção de registro
nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das
Units nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país.
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Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendam
que investidores baseiem suas decisões de investimento nas informações constantes deste
Prospecto e do Formulário de Referência. Para mais informações, veja seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Units – 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”, na página 78 deste Prospecto.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Unit e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto e
do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a
Companhia está exposta.
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 UNITS”, NAS PÁGINAS 18 E 72, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA NA PÁGINA
377 DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM
RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS UNITS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Units apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Units requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e dos riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados
aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. 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 seu perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Units.
O investimento em certificados de depósito de ações representa um investimento de risco,
uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam
investir nas Units estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles
relacionados às Units, 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 e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada
de decisão de investimento. O investimento em certificados de depósito de ações é um
investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos
riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer
classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir Units ou, com
relação à qual o investimento em Units seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
“O registro da Oferta não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como
sobre as Units a serem distribuídas.”
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS
O investimento nas Units envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar
qualquer decisão de investimento nas Units, 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 18 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, na página 377 deste Prospecto, e demonstrações
financeiras intermediárias da companhia para fins de registro referentes ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas
para os exercícios encerrados em 2020 e 2019, informações financeiras trimestrais relativas
ao período findo em 30 de junho de 2021 e demonstrações financeiras combinadas para os
exercícios encerrados em 2020, 2019 e 2018 anexas a este Prospecto, a partir da página 175.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, sua reputação, 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 dos certificados de depósito
de ações 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 dos certificados de depósito de ações da Companhia 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, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou 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 certificados de depósito de ações da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
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 dos certificados de depósito de ações da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como a pandemia do atual
coronavírus, 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 nos certificados de depósito de ações da
Companhia.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
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As medidas descritas acima, aliadas às incertezas econômicas e políticas provocadas pelo surto
da COVID-19 causaram um impacto adverso na economia e no mercado de capitais de todo o
mundo, incluindo o Brasil, onde ocorreram oito paralisações das negociações de ativos na bolsa de
valores mobiliários (circuit-braker) durante o mês de março de 2020, como resposta à queda
acentuada dos preços da maioria dos ativos negociados.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos de escala mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e
estrangeiros em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de
emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores
mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das
operações da Companhia no futuro em termos aceitáveis.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender os certificados de
depósito de ações 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 31 de dezembro
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 2020, enquanto que a New York Stock
Exchange teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$[•] trilhões em 31 de
dezembro de 2020 e um volume diário médio de negociação de, aproximadamente, US$[•] bilhões
durante o ano de 2020.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender os certificados de depósito de ações 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 dos certificados de depósito de ações da Companhia.
Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de
negociação dos certificados de depósito de ações da Companhia pode ser negativamente
impactado.

73

A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas dos certificados de depósito de ações da Companhia, inclusive pelo acionista
controlador, após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar
adversamente o preço de mercado dos certificados de depósito de ações da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
[Os Acionistas Vendedores e os Administradores celebrarão acordos de restrição à venda de
certificados de depósito de ações da Companhia, ações ordinárias e ações preferenciais de
emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se comprometerão a, sujeitos tão somente
às exceções previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação 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 dos certificados de depósito de ações da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta.]
Após tais restrições terem se extinguido, os certificados de depósito de ações da Companhia
estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma
possível venda de um número substancial de certificados de depósito de ações da Companhia
pode afetar adversamente o valor de mercado dos certificados de depósito de ações da
Companhia. Para informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à
Negociação das Units (Lock-up)” na página 65 deste Prospecto.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Units, 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 Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à 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
Units, 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 Units.
Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar
todos os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos
investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que
os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de eventuais 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 ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Para maiores informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de
Conduta” na página 64 deste Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores dos certificados de depósito de ações da Companhia e afetar o preço das Units.
A Companhia poderá, 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. Qualquer captação de
recursos adicionais por meio de operações de emissão pública ou privada de certificados de
depósito de ações, ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, inclusive em oferta
públicas com esforços restritos, desde que devidamente aprovada, 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 dos
acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de seus
certificados de depósito de ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e
da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez dos certificados de depósito de ações da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Unit 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 Unit, mediante a participação
destes no Procedimento de Bookbuilding em até [•]% da quantidade de Units inicialmente ofertada
(sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Unit, e o investimento nas
Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez dos certificados de depósito de ações 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
adquirir a totalidade das Units no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Units (sem considerar as Units
Adicionais e as Units Suplementares) não sejam integralmente adquiridas no âmbito da Oferta até
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, 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 61 deste
Prospecto.
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Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Unit poderá ser fixado
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Unit poderá ser fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Unit seja fixado abaixo do valor resultante da
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, caso
em que 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 Unit em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 95 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.
Os Investidores Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o
Lock-up da Oferta Private e o Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações.
Os Investidores Private e os Investidores de Varejo devem se comprometer, observadas as
exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante o período de [•]
e [•] 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 Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up da Oferta de Varejo e/ou período de Lock-up da Oferta Private aplicáveis e tendo em vista
a impossibilidade das ações da Oferta de Varejo e das ações da Oferta Private serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, durante
referidos períodos, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
A realização desta oferta pública de distribuição das Units, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição secundária das Units no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Units no exterior, exclusivamente junto a
Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Units no exterior expõem a Companhia a
normas relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Units no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham
a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
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A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e os Acionistas Vendedores e em cada um dos casos
indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia no exterior.
Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos. 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 afetar adversamente a economia e o
mercado de capitais brasileiro, inclusive os negócios da Companhia e o preço de mercado
de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é influenciado pelas condições econômicas e de
mercado do Brasil e, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. Ainda que as
condições econômicas sejam diferentes em cada país, 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.
A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias por parte do governo
brasileiro cria instabilidade na economia nacional, aumentando a volatilidade do mercado de
valores mobiliários. Essas incertezas, a recessão em curso após um cenário econômico de baixo
crescimento no Brasil e outros eventos futuros na economia brasileira podem afetar adversamente
as operações da Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais, e podem afetar
adversamente o preço de negociação das Units.
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. Eventual
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.
Qualquer um de tais acontecimentos poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Units, 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 dos
certificados de depósito de ações da Companhia.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo [seu atual Acionista
Controlador], cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares
dos certificados de depósito de ações da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta (considerando as Units Adicionais, mas sem considerar
as Units Suplementares), [o atual Acionista Controlador] da Companhia será titular de [•]% das
ações ordinárias da Companhia. Dessa forma, o [atual Acionista Controlador] da Companhia, por
meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, continuará capaz de exercer o poder de
controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação
aos interesses dos demais acionistas da Companhia.
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Units.
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 certificados de depósito de ações e/ou ações ordinárias e/ou preferenciais 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 Units.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo certificados de
depósito de ações e/ou ações ordinárias e/ou preferenciais da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito
da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam
Pessoas Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso
II, da Instrução CVM 400.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
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O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional contêm condições
suspensivas em relação à colocação das Units, considerando as Units Suplementares. Caso
tais condições não sejam implementadas até a Data de Liquidação e/ou a Data de
Liquidação das Units Suplementares, conforme aplicável, o Contrato de Colocação e o
Contrato de Colocação Internacional poderão ser rescindidos e, consequentemente, o
registro da Oferta pela CVM será cancelado.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional condicionam a colocação das
Units, considerando as Units Adicionais e as Units Suplementares, à implementação de certas
condições suspensivas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Units
Suplementares, conforme aplicável. Caso as referidas condições suspensivas não sejam
implementadas, o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional poderão ser
rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato
de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta pela CVM. Para mais informações,
veja as seções “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Informações Sobre a Oferta – Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional, nas
páginas 61 e 63 deste Prospecto, respectivamente.
Os titulares dos certificados de depósito de ações de emissão da Companhia poderão não
receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado
para absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por
Ações, e poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho
de Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista
as condições econômico-financeiras da Companhia. Caso isto ocorra, os titulares dos certificados
de depósito de ações da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital
próprio, impactando negativamente o valor e a liquidez dos certificados de depósito de depósito de
ações.
Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sobre o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão
passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada
no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos
resultados da Companhia.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado
doméstico.
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[A Companhia arcará com as [despesas com auditores e taxas de registro], o que poderá
afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à conclusão da
Oferta.
Com exceção das [despesas com advogados, traduções e comissões a serem pagas aos
Coordenadores da Oferta], dentre outras descritas na sessão “Informações Sobre a Oferta”,
que serão arcadas exclusiva e igualmente pelos Acionistas Vendedores, todas as demais
despesas com [auditores e taxas de registro], serão arcadas pela Companhia. O desembolso
desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos pelos
investidores 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 45 deste Prospecto.]
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A.
Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG
Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas,
mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and
trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires. Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para
clientes institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda
fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área
de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo,
incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria
em operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters). Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi
eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o “Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a
Euromoney.
O BTG Pactual foi também eleito por três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em
2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande
conhecimento sobre a América Latina renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin
America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best
Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a
seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research,
buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores.
Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” em
2012, 2014 e 2015, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted
Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR
Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma.
Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement
agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos
brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua
própria oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva,
Equatorial e Aliansce.
Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade,
CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação,
Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no
follow-on da Oi S.A.
Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau.
Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da
Linx e da Sanepar.
Em 2017, o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da
Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos
follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo
e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras.
Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida.
Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco
Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burguer King.
Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo
Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC,
Dimed, Banco PAN, JSL Logística, Rumo, Banco Inter, Santos Brasil assim como do IPO da Mitre
Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do
Brasil, Petz, Melnick Even, Track & Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris, Alphaville, Rede
D’or e 3R Petroleum.
Em 2021, o BTG Pactual participou do follow-on do próprio BTG Pactual, Light, BrasilAgro,
PetroRio, Locaweb, 3R Petroleum, Sequoia Logística, Hapvida, Ecorodovias, Banco Inter, Rede
D’or, DASA, Infracommerce, Lojas Renner, Meliuz, Soma e Magalu, assim como dos IPOs da HBR
Realty, Vamos, Intelbras, Bemobi, Jalles Machado, Cruzeiro do Sul, Westwing, Orizon, Mater Dei,
Allied, GPS, G2D, Dotz, GetNinjas, BR Partners, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA),
Desktop, 3 Tentos, Livetech, Blau Farmacêutica e Unifique.
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Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
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
America 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.
XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de
investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado
de capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura
de capital e assessoria financeira.
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Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico”
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.777.000 (dois milhões,
setecentos e setenta e sete mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em
sua rede, totalizando R$660 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio
de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de
CRI. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores.
Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como
assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura
societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,3 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de
R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor
de R$2,0 bilhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5,8 bilhões; follow-on de LOG
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1,6 bilhão; IPO do
Banco BMG no valor de R$1,3 bilhão; follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor de
R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9,2 bilhões; e no follow-on de Unidas no valor de
R$1,8 bilhão.
Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on
da Ânima no valor de R$1,1 bilhão; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da
Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO da
Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da Aura
Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de
Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo
Soma no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos
no valor de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1,0 bilhão; Re-IPO da JSL no valor de
R$694 milhões; IPO da Melnick Even no valor de R$621 milhões, follow-on da Suzano no valor de
R$6,9 bilhões; IPO do Grupo Mateus no valor de R$4,0 bilhões; IPO da Enjoei no valor de
R$987 milhões; IPO da Méliuz no valor de R$584 milhões; IPO da Aura Minerals no valor de
R$87 milhões; IPO da Aeris no valor de R$982 milhões; IPO da 3R Petroleum no valor de
R$600 milhões; IPO da Alphaville no valor de R$306 milhões; e IPO da Rede D'Or São Luiz no
valor de R$10,1 bilhões.
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E em 2021, a XP atuou no follow-on da Locaweb no valor de R$2,4 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$1,7 bilhão; IPO da Mosaico no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Jalles Machado no valor
de R$651,5 milhões; IPO da Bemobi no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Westwing no valor de
R$1,0 bilhão; IPO da Orizon no valor de R$486,9 milhões; IPO da CSN Mineração no valor de
R$4,6 bilhões; follow-on da 3R Petroleum no valor de R$822,8 milhões; IPO da Allied no valor de
R$197,4 milhões; IPO da Blau no valor de R$1,3 bilhão; IPO da Boa Safra no valor de
R$460,0 milhões; IPO da G2D no valor de R$281,1 milhões; IPO da BR Partners no valor de
R$400,4 milhões; e follow-on da Petrobras Distribuidora no valor de R$11,4 bilhões.
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, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
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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 Unit 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 Unit.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Units ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Units) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão:
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia (inclusive Units), 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 Units ou ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito
da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior,
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Units na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Units 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 Units – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Units” na página 78 deste Prospecto.
Exceto pelo disposto acima, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
(i) não participaram de qualquer oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia, (ii) não participaram de operações de financiamento ou reestruturações societárias da
Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico, e (iii) não realizaram aquisições e vendas
de valores mobiliários de emissão da Companhia.
[Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Unit.]
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com o
Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
•

Uma operação de Cash com a Sispgag, celebrada em 24 de março de 2003, cuja tarifa
cobrada por mês é R$2,58 por DOC/TED (sem manutenção de conta), sem garantias, com
prazo de vencimento indeterminado.

Além da Oferta, nos 12 (doze) meses que antecederam seu pedido de registro, o Itaú BBA e/ou as
sociedades de seu grupo conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. A Companhia e sociedades
controladas pela Companhia detém, ou poderão vir a deter no futuro, participação em fundos de
investimentos geridos ou administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia, em nome próprio ou atuando enquanto
administradores de fundos de investimento, poderão, no futuro, vir a contratar o Itaú BBA e/ou
sociedades do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia e/ou de suas controladas.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Units ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Units) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado em ações
ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes
de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações com derivativos,
tendo as Units como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a
seus clientes a taxa de retorno das Units contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o Itaú BBA e/ou sociedades de
seu conglomerado financeiro podem adquirir Units na Oferta como forma de proteção (hedge) para
essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Units ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Units e à Oferta – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Units”, na
página 78 deste Prospecto.
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O Itaú BBA, sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro
eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos
originados pela Companhia, diretamente ou em 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.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
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 a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com a XP e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia, em nome próprio ou atuando enquanto
administradores de fundos de investimento, poderão, no futuro, vir a contratar a XP 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 a Companhia
ou sociedades controladas pela Companhia.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Units ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Units) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão: (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia (inclusive Units), 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
Units ou ações ordinárias de emissão da Companhia; (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.
A XP 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, a XP e/ou sociedades de
seu grupo econômico podem adquirir Units na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Units 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 Units – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Units” na página 78 deste
Prospecto.
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Exceto pelo disposto acima, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não
participaram de qualquer oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia,
(ii) não participaram de operações de financiamento ou reestruturações societárias da Companhia
e/ou sociedades de seu grupo econômico, e (iii) não realizaram aquisições e vendas de valores
mobiliários de emissão da Companhia.
[Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia à XP cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Unit.]
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação da XP 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 a XP 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 Unit 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 Unit.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores possuem relacionamento com o Coordenador Líder e demais sociedades do seu
grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
•

O Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, na qualidade de Acionista Vendedor, detém aplicações
financeiras realizadas em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade integrante
do conglomerado econômico do BTG Pactual, com saldo bruto atual de aproximadamente
R$407.767,81. O Sr. Alexandre não realizou, nos últimos 12 meses, pagamentos à respectiva
sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual a título de taxa de
administração.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento relevante
com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com o Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
Nos últimos 12 (doze) meses, o Coordenador Líder e/ou as sociedades de seu grupo econômico
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e/ou valores mobiliários de emissão
e/ou titularidade, conforme o caso, dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
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.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro prestam serviços bancários para alguns Acionistas
Vendedores incluindo, entre outros, investimentos, financiamentos imobiliários, operações de
crédito, consultoria ou gestão financeira. Além dos serviços aqui descritos e do relacionamento
referente à Oferta, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não têm qualquer
relacionamento comercial relevante com os Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou sociedades do seu
conglomerado financeiro 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 investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades
controladas pelos Acionistas VendedoresExceto pela remuneração a ser paga em decorrência da
Oferta, conforme prevista na seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na
página 45 deste Prospecto Preliminar, não há qualquer outra remuneração a ser paga pelos
Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro no
contexto da Oferta.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação 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 Acionistas Vendedores e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento comercial e/ou societário relevante com a
XP e seu respectivo grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar a XP 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 o Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
Nos últimos 12 (doze) meses, a XP e/ou as sociedades de seu grupo econômico não participaram
de qualquer outra oferta pública de títulos e/ou valores mobiliários de emissão e/ou titularidade,
conforme o caso, dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores a XP e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
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 grupo econômico.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, 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 nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
Oliveira Trust S.A.
Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca
22640-102, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Alexandre Lodi de Oliveira
Tel.: +55 (21) 3514-0000
ri.oliveiratrust.com.br
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477,
14º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
www.btgpactual.com

Agente Estabilizador
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º,
3º, 4º e 5º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br/itaubba-pt/

XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º andares
22440-032, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (21) 3265-3700
www.xpi.com.br
Consultores Legais Locais da Companhia
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Srs. Fernando Zorzo e Guilherme Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos da Companhia
White & Case LLP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277, 4º andar
CEP: 01452-000, São Paulo, SP
At.: Srs. John P. Guzman e Abraham Paul
Tel.: +55 (11) 3147-5600
http://www.whitecase.com/

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Srs. Jean Arakawa e Caio Cossermelli
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Paul Hastings LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041,
Torre D, 21º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. David Flechner
Tel.: +55 (11) 4765-3000
www.paulhastings.com
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Auditores Independentes da Companhia
BDO RCS Auditores Independentes S.S.
Avenida Barão de Tefé, 27
CEP 20220-460, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Fernando Pereira da Silva Marques
Telefone: +55 (21) 2210-5166
Fax: +55 (21) 2224-5285
www.bdo.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 139.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando que a Oferta consiste na venda de certificados de depósito de ações,
representativos cada um de 1 (uma) ação ordinária e (2) duas ações preferenciais, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livre e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, de emissão da Companhia e de propriedade dos Acionistas Vendedores, sem a
emissão de novas ações ou qualquer outro valor mobiliário pela Companhia, esta não receberá
quaisquer recrursos em decorrência da realização da Oferta, tendo em vista que a Oferta
compreende exclusivamente uma distribuição secundaria e, cosnequentemente, tais recursos
destinados diretamente aos Acionistas Vendedores de forma proporcional à quantidade de Units
vendidas e de titularidade de cada Acionista Vendedor. Todos os gastos relacionados à colocação
das Units no mercado de valores mobiliários serão suportados pelos Acionistas Vendedores.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por [•] e patrimônio
líquido consolidado da Companhia em 30 de junho de 2021, indicando a situação real em 30 de
junho de 2021.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das Informações
Trimestrais – ITR consolidadas da Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021. Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções
“3. Informações Financeiras”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência da Companhia, bem como com as informações trimestrais relativas ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, as quais estão anexas a este Prospecto a
partir da página 175.
Em 30 de junho de 2021
Real
Ajustado
(em R$ mil)
[•] ......................................................................................................
Patrimônio Líquido ............................................................................
Capitalização total ..........................................................................

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta, tendo em
vista que a Oferta compreende exclusivamente uma distribuição secundária e que tais recursos
líquidos serão revertidos integralmente aos Acionistas Vendedores e, consequentemente, a Oferta
não impactará a capitalização total da Companhia.
Não houve mudanças relevantes na capitalização total da Companhia desde 30 de junho de 2021.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Unit e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2021, 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 contábil total do patrimônio líquido consolidado da
Companhia, dividido pelo número total de ações de sua emissão em 30 de junho de 2021.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação, com base no patrimônio líquido consolidado da
Companhia em 30 de junho de 2021 e considerando os impactos da realização da Oferta:
Diluição
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Unit .......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por Unit em 30 de junho de 2021 ..................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os
novos investidores da Oferta .............................................................................................
Percentual de diluição ........................................................................................................

[•]
[•]
[•]
[•]%

O Preço por Unit a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial por ação de emissão da Companhia e foi fixado com base no valor de mercado
das ações de emissão da Companhia, auferido após a realização do Procedimento de
Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do preço de
emissão das Ações e das condições da presente Oferta, vide o item “Preço por Unit” da seção
“Informações sobre a Oferta” na página 44 deste Prospecto.
A realização da Oferta 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.
Plano de Opções e Diluição
Em 30 de junho de 2021, os acionistas da Companhia, reunidos em assembleia geral
extraordinária, aprovaram a realização do “Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da
Oliveira Trust S.A.” (“Plano de Opções”). O Plano de Opções tem por objetivo estabelecer regras e
condições para que determinados executivos e colaboradores da Companhia ou de suas
Controladas possam adquirir ou subscrever as ações de emissão da Companhia, visando, com
isso, reforçar os níveis de atração, retenção e motivação de talentos, bem como alinhar interesses
de executivos e colaboradores aos dos acionistas da Companhia na geração de resultados e
criação sustentável de valor. A meta do Plano de Opções é criar um incentivo de longo prazo,
baseado no conceito de opções de compra de ações (“stock options”), que consiste na concessão
de um direito - e não uma obrigação - de comprar ações da Companhia a preços e prazos prédefinidos.
A Companhia ressalta, contudo, que até a data deste Prospecto, nenhuma ação ou exercício foram
outorgados em relação ao referido Plano de Opções.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 31 DE
MARÇO DE 2021 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM
29 DE ABRIL DE 2021 QUE APROVOU OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
MINUTA DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE APROVARÁ O
PREÇO POR UNIT DA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E
2019
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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Anexom

ESTATUTO SOCIAL
DA OLIVEIRA TRUST S.A.
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO JE.. DURAÇÃO
A Oliveira Trust S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações regida .pelo
presente Estatuto Social e pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conf~rme !!Iterada; a
"Lei das S.A."), bem como pelas demais disposições legais que lhe forem aplícáveis.

Artigo 1º.

§ 1°.
Com a admissão da Companhia no segmento especi~ de listagem denominado. ·
Nível 2 de Govemança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Nível 2" e ,''B3'',
respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, inCÍuindo acionistas cóntrÓiádores, ·
administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Régtilàrnerito
de Listagem do Nível 2 de Govemança Corporativa ("Regulamento do Nível 2").

§ 2°.
As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ófertas públicas previstas
neste Estatuto.
·
·
· ·

A Companhia tem a sua sede e foro na cidade do Rio de JMciro, Estado ·<io Rio
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, s!!la 202 - parte, C~ntro Empresarial
Mario Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, podendo abrir, encerrai- e alterar Ó
endereço de filiais no País ou no exterior por deliberação da Diretoria.
·
·

Artigo 2º.

'

'

Artigo 3º.

A Companhia tem por objeto social a participação em outr~ sociedades ,
empresariais e não empresariais, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar entidades
nacionais ou estrangeiras, quaisquer que sejam seus objetos sociais, inclÚsive instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e consórcios ("BACEN';)_
·

Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar diretamente as ~tividades previstas no
caput deste Artigo 3°, bem como outros ramos de atividade afins !JU complementares:
Artigo 4°.

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL
O capital social, totalmente subscrito_ e íntegralizado eµr moeda :corrente
Artigo 5º.
nacional, é de R$30.999.163,85 (trint.a milhões, novecentos e noventa e nove mil e cento e
sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 341.150.000 (trezentas é qu~ta e
um milhões, cento e cinquenta mil) ações, sendo 172.280.750 (cento e setenta e duas milhões,
duzentas e oitenta mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias e 168.869.250 (cento sessenta e
/
todas
oito milhões, oitocentas e sessenta e nove mil, duzentas e cínquenta) ações preferencií7ais,
escriturais e sem valor nominal.
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·

§ 1°.
Cada ação ordinária dará o direito a um voto em todas as deliberações da
Assembleia Geral.

§ 2º.
As ações preferenciais não conferem direito de vóto I).aS deliberações da '
Assembleia Geral, exceto quanto às matérias especificadas no §3º abaixo, sendo-lhes asseguradas
as seguintes preferências e vantagens:

(i)
prioridade na distribuição de dividendo mínimo anual de R$0,0l (um centavo)
por ação, não cumulativo, e no reembolso do capital social, sem prêmio;.e
(ii)
direito de serem incluídas em oferta pública em decorrêncía de alienação do
Poder de Controle da Companhia, nos termos do Capítulo VII deste Estatuto Sociàl, ao
mesmo preço-e nas mesmas condições por ação ordinária do bloco de'Controle; ·
§ 3º.
As ações preferenciais terão direito a voto em deliberações da Assembleia:Geral
de Acionistas sobre:
·
·
'

(i)

transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;

(ii)
aprovação de contratos entre a Companhia.e o acionista controlador, diretamente.
ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades · nas quais o aciónísta
controlador tenh11 interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária,
·
·
, ·
sejam deliberados em Assembleia Geral;
(ili)
avaliação de bens destinados à integraliza~ão de aumento de · capital da
Companhia;

(iv)
escolha de instituição ou empresa especializada para determin:ação do Valor
Econômico da Companhia; e
(v)
alteração ou revogação de dispositivos estatutários que altereni:ou modifiquem
quaisquer das exigências previstas no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3'
ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato de
Participação no Nível 2.
§ 4º.
Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, ·em
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valares Mo1;riliários:
("CVM'') com a qual a Companhia mantenha contrato de .escrituração em vigor, sem emissão de.
certificados.
§ 5º.
Sujeito a quaisquer hipóteses de exclusão, os acionistas terão o direito de
preferência, na proporção de suas respectivas participações no capital social da ,Companhia, na
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da
Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das S .A., observado o praro fixado pela Assembleia
.
· '
~ /
Geral, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

o
'

Artigo 6º.
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·

'

.

682.300,000 (seiscentas e oitenta e dois milhões e trezentos mil) de ações, a ser ajustado para
refletir quaisquer desdobramentos ou grupamentos de ações. As ações assim emitidas po~rão ser
ordinárias ou preferenciais, observado, em qualquer caso, o limite previsto no artigo ~5., §'.2º, da
Lei das S.A.
§ 1".
Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho dé Administração fixará ó
número, preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações, sem
guardar ptoporção entre as diferentes espécies de ações.
§ 2º.
Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o co·nsell)o de
Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscáção 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 a administradores, empregados e pessoas naturais
ptestadoras de serviço da Companhia ou suas controladas, com exclusão :do direito cfu prefe(ência
dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compta; e (fü) ·aprovar aumento 'do ·capital ·
social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificaçã6 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 p(jb)ica 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 tennos 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.

CAPÍTULO ill - ASSEMBLEIA GERAL
Seção I - Organização
Artigo 8º.
A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto ·na Le,i das· S.A. e
neste Estatuto Socíal, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os inteiessês
da Companhia assim exigirem.
§ 1°.
A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente· · do Cónselho 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 realizada com, no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, e a segunda com, no mínimo, 8 (oito) diasi de_
antecedência, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM: •qúe ciíspõe '. sobre .
informações, pedidos de ptocuração, participação e votação a distância em assembleias gerais de
companhias abertas.
·

§ 2º.
A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a prese~ça de
acionistas reptesentando a maioria dos acionistas da Companhia e, em segunda convocação;com
a presença de qualquer número de acionistas da Companhia.
§ 3º.

V-

v-~ •· f

As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos vot6s dos .
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§ 4º.
A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem .do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções prévis~ás na Lei da_
s ~-A. .

Artigo 9º.

A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho .de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, .instalada e presidida por outro Consellieiro,
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.
·
0

Seção II - Competência
Artigo 10.

Compete à Assembleia Geral decidir todas. as questõe~ que s_ão de _. sua
competência privativa nos termos da legislação e regulament,os aplicáveis, além_'do estabelecido
neste Estatuto Social.
··

CAPÍTULO IV · ADMIN][S'!'RAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração ·
.

~.

.

Artigo 11.
A Companhia será administrada por um Conselho cle Administração •e· urna
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.
§ 1°.
O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor de~enipenho ~ ·suas
funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defu)i.do~, que deverãoat:Uar
como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre 110 intuito · de assessorá-los. Os .
membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designadà_s .pelo Conselho -de
Administração ou pela Diretoria, conforme o caso.

§ 2º.
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse em
seus respectivos cargos, 11pós prévia subscrição do Termo de An~ência dos Àdrrii.nistradbi'es nos
termos do Regulamento do Nível 2, mediante assinatura do termo de posse lavrado .em livro
próprio, assinado pelo administrador empossado.
§ 3º.
Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de
seus substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data); $alvo se .
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Adniliristração, co!lfoâne o
caso.

Artigo 12.
As reumoes dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocaçãà, com
qualquer número.
·
§ 1º.
Independentemente das formalidades previstas ne~te Estatuto. Social, · ~erá~
dispensada a convocação prévia e considerada regular a reunião em que estiver.em
. ·presentes tod
. os .

osseusmembros.

~

- .· _
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§ 2º.
As reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital,
por meio de videoconferência, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônicq que
pennita: (i) o registro de presença e dos respectivos votos; (ii) a manifestação e -.aéessu
simultâneo a documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido disponibilizados
anteriormente; e (iií) a possibilidade de comunicação entre os presentes, sendo facultada ·a .
gravação pela Companhia.
·
· ·

o

§ 3°.
Ressalvado o disposto neste Estatuto Social, os órgãos · de administração
deliberarão pelo voto da maioria dos presentes.
§ 4º.
Caso não estejam fisicamente presentes, os membros . dos órgãos _da
administração terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de; (i) delegação de poderes feita
em favor de outro membro do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado- antecipàdamente e
(ili) voto escrito transmitido por correio eletrônico.

Artigo 13.

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 membro$ do
Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ~ta de
reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu
impedimento.
·
Seção II - Conselho de Administração
Subseção I - Composição

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo. 5 (cinco): é, no_
máximo, 7 (sete) m~bros titulares, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com ·ip.àndatô
unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o periodo compreendido entre 2 (duas)
Assembleias Gerais Ordinárias, sendo pennitida a reeleição.

Artigo 14.

§ 1º.
Na Assembleia Geral que tiver por objeto·deliberar a eleição dos membros do
Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o ~úmero efetivo de
·
·
membros do Conselho de Administração a serem eleitos.

§ 2°.
Dos membros do Conselho de Administração, nomínimo.2ó% (vinte por ciento)
deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos inclii:ados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que eis
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.
Adicionalmente, as seguintes situações devem ser analisadas de inodo a verificar
se implicam a perda de independência do conselheiro independente em razão das características,
magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do acionista controiador; de
administrador da Companhia ou de administradqr do acionista controlador; (ii) foi; nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da
Companhia; (iii) tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ;;//
~""""' qw, renlraret,ç<>o,

'°"""""' ~•
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tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; (v) recebe
outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controiadas
· ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membr(? do conselho de
administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades_
coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrent:tl8 de
participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência ,
complementar.
·
§ 4º.
Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no §2º deste artigo, o
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder a:o arredondamento nos_
tennos do Regulamento do Nível 2.
·
§ 5º.
Findo o mandato, os membros do Conselho de Adminístraçãó perin~ecerã~
exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
· ·
·

no

§ 6º.
A posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia estará
condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores confonne disposto
no Regulamento do Nível 2, bem como ao atendimento dos requisitos legàis aplicáveis.
·
§ 7º.
No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o
substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes, que exercerá interinamerite o
mandato até a data da próxima Assembleia Geràl a ser realizada, a qual elegerá novo membro
(que poderá ser o membro temporariamente eleito pelo Conselho de Administração), que exercerá
o mandato pelo período remanescente até o término do mandato unificado .. Para os fins -deste·
Parágrafo, ocorrerá a vacância com a destituição, morte, renúncia, impediménto ,coii..ptovàdo·ini · ·
invalidez.
· ·
·

O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente,. que será ~l~ito · ein
Artigo 15.
Assembleia Geral. O cargo de Presidente é de preenchímento obrigatório, Os cargos de Presidente
do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.
§ 1º.
Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do ·Presidente; as·funções
serão exercidas pelo conselheiro a ser indicado pelo Presidente.
§ 2º.
Na hipótese de vacância pennanente do Presidente, em até 60 (sessenta) ._diàs a
partir da data de vacância, deverá ser convocada uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear
o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término.do praiõ do
mandato original.

Subseção II - Reuniões
O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 (seis)
Artigo 16.
vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, por . convocação realizada pelo
Presidente, por .meio eletrônico ou por carta, a cada membro do Conselho de Administração, com
pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência, e com indicação da data, hora,.lugar, ordem do dia
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·

que itens sejam incluídos na ordem do dia. O Conselho de Administração pode deliberar, por
unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia.
§ 1º.
O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho
de Administração e, em sua ausência, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas
pelo conselheiro escolhido pela maioria dos conselheiros presentes.
§ 2º.
As reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda; comiocàção,' ;com
qualquer número. Cada conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do. Conselho de.
Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão tornadas. por
maioria de seus membros presentes na reunião, cabendo ao Presidente do Conselho de
Administração o voto de qualidade, no caso de empate na votação,
§ 3°.
O presidente de qualquer reunião doConselho de Administração não deverá levar
em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos. de qualqúefacordô
de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto
no artigo 118 da Lei das S.A.
§ 4°.
No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de
Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser represeritadó nas
reuniões do Conselho .de Administração por outro membro indicad9 por escrito, o qual, além do
seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido.

§ 5º.
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 17.
Compete exclusivamente ao Conselho de Administração, além de . outras
atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou por este Estatuto:
(i)
aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios
e o plano plurianual da Companhia, se houver, ou alterações, despesas e i.iJ.vestimentos,
incluindo aquisição ou alienação de bens do ativo pennanent~ .e bens imóveis da
Companhia, que acarretem impactos financeiros em montante, individual oti agregado;.
igual ou superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido apurado no Ííltimo .
exercício .social findo;
· ·
(ii)
aprovar os códigos, as políticas corporativas e regimentos internos dos órgão~ de
administração da Companhia na forma da legislação aplicável;
(iii)
submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido
do exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrai~, ou·em
períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros solice o capital])~prio
~ecorren.~. desses_ balanços, ~em como · delibérar sobre o pagamento de .di.· vidéndos~
. .·
mtermediários ou mtercalares a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros,
/
existentes no último balanço anual ou semestral;
·
.
·
: ·
··
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(iv)
autorizar a constituição, c1sao, dissolução, liquidação, · venda, aqmsxçao,
transformação, fusão - ou incorporação de subsidiárias, diretas ou indiretas, que
representem mais de 10% do seu patrimônio;

(v)
aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às
controladas ou coligadas da Companhia, nos termos deste Estatuto Social;
·
(vi)

autorizar a emissão de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis da .
Companhia, bem como deliberar sobre a outorga de opção de comp~ ou de subscnção
de ações, na forma e nos limites autorizados no artigo 6º deste Estatuto Social; · ·
(vii)
deliberar sobre a negociação com ações de emissão da CÓmpanhia para efeito·de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, · obs~àdos ·-os·
dispositivos legais pertinentes;
·
· ·

(viii)
fixar as regras para a emissão e cancelamento de certiij.cà.dos de depósit~s .de
ações da Companhia ("Units");

(ix)
autorizar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo oµ_emissão
de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura
de capital da Companhia, em valor equivalente ou superior a 10% ,(dez por cento) do
patrimônio líquido da Companhia apurado no último exercício social findo;
·
(x)
deliberar sobre a emissão de debêntures simples e a . emissão •de' )1otas
promissórias comerciais, privadas ou para oferta pública de distribuição;

(xi)
aprovar a celebração, participação, aditamento e/ou alteração de qualquer
instrumento, ou rescisão de qualquer operação, envolvendo a Companhia, dé UJii lado; e
quaisquer de suas controladas e/ou coligadas, de outro lado;
(xii)
aprovar a aquisição ou alienação de investimentos em participações sociétárias,
bem como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com ,tercekos,
observado este Estatuto Social;
·
(xiii)
autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianç~ e garantias a
obrigações próprias em valor, individual ou agregado, superior.a 10% (dez por'cento) do ·
patrimônio líquido da Companhia apurado no último exercício social findo;
·
(xiv) autorizar a constituição de ônus reais sobre quaisquer de seus ativos, e sobre os
ativos das subsidiárias e sociedades investidas em valor superiora R$1.000.000;00(um
milhão de reais), bem como a orientação de voto em suas subsidiárias e sociedades ·
investidas, para que estas prestem avais, fianças e garantias a obrigações próprias, da
Companhia ou de terceiros.

~tlv«::u~
.

'

(xv)
autorizar qualquer nova despesa recorrente envolvendo valor anual, mdividual
ou agregado, superior a 1% (um por cento) do patrimônio líquido _da Companhhi apurado·
no dirimo cxo,dcio soci,1 findo, S&vo ~, •ms,ção
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·

anual da Companhia;

(xvi) aprovàr a renúncia ou acordo em relação a qualquer obrigação de . terceiro
envolvendo valor, individual ou agregado, superior a 10% (dez por cento) do patriiçônio
líquido da Companhia apurado no último exercício social findo, salvo se a trànsação
estiver contemplada no orçamento anual da Companhia;
(xvii)

aprovar a celebração de acordo, ou transação similar para o témúno, de qualquer
ação judicial envolvendo a Companhia, envolvendo valor, individual ou agregi!d9,
superior a 10% (dez por cento) do patrimôruo líquido da Companhia apurado no último
exercício social findo, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento ànui!l da.
Companhia;
·
· '
·

(xviii) conceder, em casos especta:ts, autorização específica para .' que ·deté~dos
documentos possam ser assinados por apenas um membro da Diretoria;
·
.

(xix)

-~

.

.

'

.. ..

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços "de escrituração de

ações;
(xx)
elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pÍiblica de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, ettt até 15
(quinze) dias da publicação do edital da referida oferta pública de aquisição de ações,
contendo a manifestação, ao menos: (a) sobre a conveniência e .a op~dade da oferta
pública de aquisição de ações aplicável quanto ao interesse da Companhia e do conjunto
de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais.impactos para·a li'quidez
das ações; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses
da Companhia; (c) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante emrelaç~ à
Companhia; e (d) a respeito de alternativas à aceitação da oferta pl1blica de aquisição
aplicável disponíveis nb mercado;

(xxi) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos ca~os de
OPA para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saí~ do Nível 2; ê
(xxii) designar os membros dos Comitês que vierem a srir instituído~ pdo ~n~elho ~
Admirustração, bem como definir suas atribuições.
·
·
Seção m - Diretoria
Subseção I - Composição
Artigo 18.

A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, será composta por no mínimo 2 (dois) no rtiáximo 6 (seis)
membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de Reláções com
Investidores, um Diretor Financeiro, um Diretor de Serviços Fiduciários, sendo os demais
~tores sem designação específica. Os cargos de Diretor-Presidente, Diretor.. Vice-Pre~ide
. nte e.
Diretor de Relações com Investidores são de preenchimento obrigatório e os demais de
preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos.
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·

Subseção II - Eleição e Destituição ·

Artigo 19.

Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um praio 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.
Qualquer Diretor da Companhia poderá ser substituído .pelo Conselho . de ·
Administração, sendo que o Presidente do Conselho de Administração p<iderá deterniinàr o
afastamento imediato de qualquer Diretor, até a reunião do Conselho de_Admini.straçãó que
deliberar sobre a matéria.

Subseção III - Reuniões

Artigo 20.

O Diretor-Presidente presidirá as reuniões de Diretoria.

§ 1º.
As reuniões de Diretoria serão instaladas na forma do .artigo 12 deste ·Estaiuto
Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros presentes na
reunião.

§ 2°.
Nas deliberações da Diretoria será atribuído ao Diretor-Presidente_o ·voto de.
qualidade, no caso de empate na votação.
§ 3º.
Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de at~
Reuniões da Diretoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes.
·

dás:

Subseção IV - Competência

Artigo 21.
A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos· necessanos ao
funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal, ·devendo deci~r sobre
qualquer assunto que não seja de competência da Assembleia Gerar -o u_·do Conselho . de
·
Administração.
Artigo 22.
Compete à Diretoria implementar as deliberações das As~embleias Gerais e do
Conselho de Administração e, como órgão colegiado:
··
(i)
aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independ~nte~, bem
como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação
do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
.
·

~

(ii)
propm-,
Co""1ho de - - · o capital, o plano de negócios e o plano plurianual; e
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:

(iii)

deliberar sobre ~ abertura, manutenção, transferência e o ~ec~ento de·!.'iliais.

§ 1 •.
Compete ao Diretor-Presidente: (i) coordenar, administrar, dirigir e·supervision!ll'
todos os negócios e operações da Companhia; (ii) coordenar as atividades_dos demais-Diretores
da Companlúa e de suas controladas, observadas as atribuições específicas previstas :neste ·
Estatuto Social; (iü) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (iv) dirigir, no mais alto
nível, as relações institucionais da Companhia; (v) convocar e presidir as reuciões da Pfretoria; ·e
(vi) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinada_s pelo·
Conselho de Administração.
§ 2°.
Compete ao Diretor Vice-Presidente: (i) suportar o Diretor-Presidente em suas_
atribuições especificadas no parágrafo 1º acima; (ü) substituir o Diretqr .Presidente na ·sua
ausência; e (iü) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, dé tempos _em tempos,
determinadas pelo Conselho de Admiuistração e/ou pelo Diretor-Presidente.
· ··
§ 3°.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) .prestar informações aos
investidores, à CVM, às bolllas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os :
valores mobiliários da Colllpanhia, bem como manter atualizado o registro 'da Companhia em
conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências d~ssa
regulamentação; (ü) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, :ás bolsas ·de valores
ou .mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhla;.· (ili) _
desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas· pelo
Conselho de Administração e/ou pelo Diretor-Presidente.
· ·
··
·

§ 4º.
Compete ao Diretor Financeiro: (i) gerenciar . e ·respondér pelo controle
orçamentário da Companhia; (ii) prover informações financeiras e gerenciais; (iit) responder pelo
controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras e investimentos da Companhia; (iv) apoiar e _
revisar, no que couber, os trabalhos de supervisão das atividades de contabilidade e 'fiscais da
Companhia, bem como os realizados pelos auditores independentes da Conipanhia;
(v) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,-deterrninadàs pelo
·
Conselho de Administração e/ou pelo Diretor-Presidente.
·
·
§ 5".
Compete ao Diretor de Serviços Fiduciários: (i) gerenciar produios fidÚciários ~
correlatos; e (ii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos t:m tempos,
determinadas pelo Conselho de Admiuistração e/ou pelo Diretor-Presidente. ·

§ 6º.
Compete aos Diretores sem designação específica: deseiµpenhar _as (?Utras
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de AdmiÍlistração.
e/ou pelo Diretor-Presidente.
·
·

Subseção V - Representação

Artigo 23.
A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) por 2 (dois)
Diretores em conjunto; ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (ili) 2·
(dois) procuradores em conjunto; ou (iv) por l (um) procurador agindo isoiadamenté, ·conforme
procurador(es) nomeado(s) para tanto, de acordo com.o parágrafo único abaixo.
.-

V
''

!'
l
'''
'

-

.......----,

-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
(PSUHVD&21),$1&(3$57,&,3$&2(66$
LJCER_J A
1,5(3URWRFROR'DWDGRSURWRFROR
asWildodigitilmll!lltV
&(57,),&22$548,9$0(172HP62%21Ò0(52HGHPDLVFRQVWDQWHVGRWHUPRGH
DXWHQWLFDomR
3DJ
$XWHQWLFDomR($'$$&&%$(&$'($('&))
3DUDYDOLGDURGRFXPHQWRDFHVVHKWWSZZZMXFHUMDUMJRYEUVHUYLFRVFKDQFHODGLJLWDOLQIRUPHRQGHSURWRFROR

_]

''

!'
:

''
'''
''
''
''
'' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ''

113

·

Parágràfo Único. Todas .as procurações serão outorgadas pela assinatura de 2 :(dois)
Diretores, agindo em conjunto, mediante mandato com poderes específicos e pràzo determinado
de até 2 (dois) anos, exceto nos casos de procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser
por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular.
·

Seção IV - Comitês
O Conselho de Administração poderá criar, instituir ou desé:onstituir Comitês de
Artigo 24.
·
tempos em tempos.
Parágràfo Único. O Conselho de Administração aprovará o regirilento int~o · dos
·
Comitês que vierem a ser instituídos, bem como a remuneração de seus membros.
·

CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL
Artigo 25.
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 Assemble~a Geral,
ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos·
daCVM.
.
.
Artigo 26.
Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três)'. e, no
máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual niíinero (acionistas ou não) todos ·. eles
qualificados em conformidade com as disposições legais.
§ 1°.
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.
·
§ 3°.
Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos Íàr-se-á, · após
subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no .
Regulamento do Nível 2, por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho
Fiscal empossado, observados a exigência de submissão à cláusula comprornissória, co~orme
disposto neste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
'

o

CAPÍTULO VI~ EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUÍÇÃO DOS LUCROS

Artigo 27.
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 .exercic10 social, a
Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos preceitos
legais pertinentes.
·

§ 2°.
Juntamente com as demonstrações financeiras do ~xercício, os órgãos dá:.
,'
administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária prop.osta·_ s~b_re a_~ I
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destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e lia Lei das
S.A.
Artigo 28.
O lucro líquido apurado no encerramento do exercício socíal, após a dedução dos .
prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para o imposto de renda. será ajustado e
distribuído da seguinte forma:
(i) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até ó limite de 20% (vinte'
por cento) do capital social; e
·
··

(ii) após a constituição da reserva indicada no item "(i)" acima, o saldo do lucro líquido_
ficará à disposição da Assembleia Geral, que decidirá sobre
destinação,. atendidos
'·· · ·
também os termos da legislação aplicável e deste Estatuto Social.

sua

§ l°.
Os acionistas têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório,
importância equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido' apurado ~o mesmo
exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas h:tràs ·'.'a" e "b" .
do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos II e m do mesmo disposítivo
legal, sem prejuízo do dividendo prioritário a que se refere o Artigo 5°, § 2º deste Estatuto Social.·
§ 2º.
Ódividendo obrigatório previsto no § 1º deste artÍgo não serÂ pago nos exercícios
em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral ser incompatível com a
.situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, caso em funcionamento, deverá e$tjr ·
parecer sobre a situação financeira da Companhia dentro de 5 (cinco) dia$ da Í'ealizaçfü'! da·
Assembleia Geral aplicável e os Diretores deverão protocolar na CVM relatório fundamentado,.
justificando a informação transmitidas à Assembleia Geral.
§ 3º.
Os lucros eventualmente retidos nos termos do §2º acima serão registrados como
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios sociais suq'sequentes, ·devet,[o ·
ser pagos como dividendos, mediante autorização do Conselho de Administração ~ logo a
situação financeira da Companhia permitir.
·

Artigo 29.
A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração e .observados os
termos da legislação aplicável, ad referendum da Assembleia Geral, poder_á; ·

(i) distribuir dividendos com base em lucros apurados em balanços trimestrais;
,'

.

(ii) levantar balanços extraordinários, relativos a períodos inferiores a wp. trimestre e :

distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados;
(iii) distribuir dividendos intermediários, à conta de lucros acwnulados·ou iie 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 apurados sobre o lucro líquido de cada exercício a serem distribuidos
pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos.legais; e

So~~~.
(iv) distribuir lucros, observadas as disposições deste Evstatuto
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Artigo 30.
A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, observada a legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no Artigo 6°, parágrafo 2º deste
Estatuto Social.
Artigo 31.
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, ~AÍDA DO NÍVEL 2
Seção I - Alienação do Controle Acionário
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, suspensiva ou
resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de
ações ("OPA") tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais
acionistas, observando.as condições e os prazos previstos na legislação vigenté e no Regulamento
do Nível 2, de fonna a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador
alienante.

Parágrafo Único. A oferta pública de que trata este artigo será exigida ainda: (i) quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos
a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do controle da
Companhia; ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de
Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador alienante ficará obrigado
a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que
comprove esse valor.

Artigo 32.
Aquele que adquirir o Poder de Controle da Companhia, em razão de contrato
particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a: (í) efetivar a OPA referida no Artigo 32 acima; e (ii)
pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da of~rta
pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à
data da aquisição do Poder de Controle da Companhia, devidamente atualizado até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da
Companhia nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de
seus regulamentos.
Artigo 33.
A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente
ou para aquele(s) que víer(em) a deter o Poder de Controle da Companhia, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível

2.

""""/Dível

de(l

Artigo 34.
Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poc!er
Controle poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários nã.o tenham
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Artigo 35,
Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador
ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta; o preço núnímo a ser
ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado ilos
termos dos Parágrafos 1º a 2º deste Artigo, respeitadas as normas iegais e regulamentares ·
aplicáveis.
§ 1º.
O laudo de avaliação referido no caput deste Artigo 36 deverá ser·elaborado por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao ·
poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) Acionista(s)
Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do § 1º do Artigo 8º da Le~ das S.A., ~-conter à
responsabilidade prevista no Parágrafo 6° desse mesmo Artigo.
·
·
§ 2º.
A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela dere.nninação
do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, .
não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou
classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representan~ das
Ações em Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira cónyocação,
deverá.contar com a presença de acionistas qne representem, no mínimo, 10% (vinte.pcir cento) ·
do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação,' p_o derácontar com_
··
a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. .·

Seção II - Saída do Nível 2
Artigo 36.
Caso seja deliberada a saída da Companhia do Nível 2 para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, ou em virtude
de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não
tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, no prazo de 120 (cenµi e vinte)
dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação; o Acionista
Controlador deverá efetivar urna OPA das ações pertencentes aos .demais acíonistas da
Companhia, no iníni:mo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de ayaliação
elaborado nos termos dos Parágrafos 1º a 2º do Artigo 35, respeítadàs as normas ·legais. e,
regulamentares aplicáveis.
·
· ·
Parágrafo Único. O Acionista Control~or . estará dispensado de procedei à ~ferta
pública de aquisição de àÇôes referida caput deste Artigo se a Companhia sair do Nível 2 em razão
da celebração do contrato de participação da Companhia no segmento especial da B3 denollllllado
Novo Mercado ("Novo Mercado") ou se a companhia resultante de reorganização societária
obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120
(cento e vinte) clias contados da data.da assembleia geral que aprovou a referida operação. ·
Artigo 37.
Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada~ sa,ída ~ Companhia do Nível 2 para que os valores mobiliários por ela emitidos passem ater registr~ para
negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a .
sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à. ·
negociação no Nível 2 ou no Novo Mercado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados·~
data da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realizaçã
· t:
de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas conclições previstas no artigo acima.
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§ 1°.
A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(ís) pela realização da
oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§ 2°.
Na ausência de definíção dos responsáveis pela realização da oferta pública de
aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a
referida oferta.

Artigo 38.
A saída voluntária do Nível 2 poderá ocorrer, independentemente da realização
da OPA mencionada no Artigo 36 na hipótese de dispensa aprovada em assembleia geral, que
deverá observar o Artigo 8° deste Estatuto Social.
Artigo 39.
A saída da Companhia do Nível 2 em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de
aquisição de ações pelo, no mínímo, o Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de
avaliação de que trata o Artigo 36 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis
§ 1°. O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações
prevista no caput deste Artigo 39.
§ 2º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida no
caput decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a fa\ior da
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput.
§ 3°.
Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida
no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Diretores da Companhia deverão
convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar
o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Nível 2.

§ 4°.
Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela'safda
da Companhia do Nível 2, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) ·pela
realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na
Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar.

Artigo 40.
Para fins deste Capítulo VII, os seguíntes tennos iniciados em letras maiúsculas
terão os seguintes significados:

o· .

"Acionista Controlador" significa o acionista ou o Grupo de Acionistas composto por
um grupo de pessoas (i) vinculadas por acordo de acionistas, (ii) sob controle comum o ~ . ·
(ili) entre as quais haja relação de controle, e que exerça o Poder de Controle da
)
Companhia;

~
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"Ações em Circulação" significa as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
em tesouraria, as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas
e por Administradores da Companhia;

"Grupo de Acionistas" significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou
acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle
comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (ili) sob controle comum; (iv)
agindo em concerto; ou (v) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se
dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum: (a) uma pessoa titular,
direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% (quinze por
cento) do capital social da outra pessoa; e (b) 2 (duas) pessoas que tenham um terceiro
investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária
igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital de cada uma das 2 (duas) pessoas.
Quaisquer joint-velltures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações,
trusts, condomúúos, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou
quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no
exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que 2
(duas) ou mais entre tais entidades forem: (1) administradas ou geridas pela mesma pessoa
juridica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa juódica; ou (2) tenham em
comum a maioria de seus administradores, sendo certo que no caso de fundos de
investimentos com administrador comum, somente serão considerados como integrantes
de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos em
Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade
do administrador, em caráter discricionário. Considerem-se "agindo em concerto" os
acionistas que atuem com base em acordo, expresso ou tácito, oral ou escrito, com o
objetivo de adquirir o controle da Companhia; e

"Poder de Controle" (e seus termos correlatos) significa o poder efetivamente utilizado
por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
CAPÍTULO VlII - JUÍZO ARBITRAL
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal,
Artigo 41.
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores,
e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº
6.385/76, na Lei das 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 e dos demais regulamentos da B3.

Parágrafo Único. A posse dos administradores e membros do Conseiho 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.
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CAPÍTULO IX - DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 42,
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 fonnalidades legais.

CAPÍTULO X - EMISSÃO DE UNJITS
Artigo 43,
A Companhia poderá patrocinar programas de emissão de Uníts, nas condições
detemrinadas pelo Conselho de Administração.
§ r. Cada Unít representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Companhia ("Lastro de lJJnit'') e somente será emitida: (i) mediante solicitação dos
acionistas que detenham ações em quantidade necessária à composição das Uníts; (ii) mediante
deliberação do Conselho de Administração, em caso de aumento de capital dentro do limite de
capital autorizado com a emissão de novas ações a serem representadas por Uníts; ou (ili) nos
casos previstos no Artigo 45, Parágrafo 2º, e no Artigo 46 abaixo.

§ 2º, Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a
emissão de Units.
§ 3º, A partir da emissão das Uruts, as ações depositadas ficarão registradas em conta
de depósito aberta em nome do titular das ações perante a instituição financeira depositária.

§ 4°. A Companhia poderá contratar instituição financeira para emitir Units.

Artigo 44.
As Uníts terão a fonna escritura! e, exceto na hipótese de cancelamento das Units,
a propriedade das ações representadas pelas Uníts somente será transferida mediante transferência
das Units.
§ 1º. O titular de Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição
financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas;
§ 2º. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo
detemrinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no §1º deste Artigo, no caso de
início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Uníts, no mercado local e/ou
internacional.
§ 3º,

As Uníts sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.

Artigo 45.
As Uníts conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações
por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre o capital
próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus . .
§ 1º. O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exercer
todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de
sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser
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representado nas Assembleias Gerais da Companhia por procurador constituído nos termos da Lei
das S.A. e deste Estatuto Social.
§ 2º. Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas
ações mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com
relação às Units:

(i)
caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a
instituição financeira depositária registrará o depósito das novas ações e credit.µ-á novas
Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações
detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo
que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente
aos acionistas, sem a emissão de Units; e
(ii)
caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a
instituição financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares
das ações grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número
suficiente para refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units,
guardada sempre a proporção do Lastro de Unit aplicável, sendo que as ações
remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente
aos acionistas, sem a emissão de Units.

Artigo 46,
No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de ações de
emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro
de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a
nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas
na conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção do Lastro de Unit, sendo
que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência pil.ra a
subscrição de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não haverá o crédito
automático de Units.

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 47.
As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais regras
referentes ao Regulamento do Nível 2 constantes deste Estatuto Social, somente terão eficácia a
partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia.
Artigo 48.
Os casos omíssos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A."
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 31 DE
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23
NIRE 33.3.0031345-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2021' (dois mil
e vinte e um), às 10h, na sede social da CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A., loc:ruiz~a na
Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, n" 3.434, bloco 7, Sala 202 (parte),
CEP 22640-102, Barra da Tijuca ("Companhia"), foi realizada Assembleia Geral Extrà6rdinâria
de Acionistas, que . foi instalada, em primeira convocação, com a participação de acionistas
detentores de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital -social da é:ó:ni.panhia,
conforme assinaturas apostas no "Livro de Registro de Presença" da· Companhia e ·oa Lista de
Presença à Assembleia Geral. COMPOSIÇÃO DA MESA: compondo a mesa, em conformidade
com o disposto no artigo 13, §1•, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Diretor Presidente Jos·é
Alexandre Costa De Freitas assumiu a presidência dos trabalhos .desta assembleia, tendo
escolhido o Sr. Diretor Alexandre Lodi de Oliveira para secretariar os trabalhos. ABER'IÍ''URA E .
INSTALAÇÃO DA SESSÃO: tendo sido iniciada a assembleía, constatada a existência de .
"quórum", conforme assinaturas apostas no "Livro de Registro de Presença'; da'. Coinpa,il:tlá, o·
Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária. de • Acióriistas.
PUBLICAÇÕES: em seguida, considerando que, em decorrência da presença da tqthli<lade dos
acionistas, foi suprida a formalidade de publicação prévia do edital de ccinvoc~ção; ;cotjfonne
permitido pelo §4º do art. 124 da Lei 6404n6 ('LSA"), o Sr. Presidente recomendou ao Secretário
que procedesse à leitura das Ordens do Dia. ORDENS DO DIA: (i) a alteração da-razão social
da Companhia para Oliveira Trust S.A.; (li) a conversão das 5.308.463 (cinco milhõ~s; trezentas .. •
e oito mil, quatrocentas e sessenta e três) ações preferenciais resgatáveis de emissão .da
Companhia, em ações preferenciais não resgatáveis; (ili) o desdobramento da totalid.ade das ·
ações da Companhia, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei das S.A., àráZão de3 (três) ações
para cada l (uma) ação da mesma espécie atualmente existente; (fiv) ·a deliberação sobre. as
demonstrações financeiras intermediárias da Companhia de 31 de março dé 2021 é à p;~pósta da
administração da Companhia para destinação do resultado do primeiro trimestre do:~xercício
social vigente para pagamento de dividendos aos acionistas; (v) o aumento do capital sm;ial da
Companhia em R$ 195.361,90 (cento e noventa e. cinco mil, trezentos e sessenta e 'fu:n reais e
noventa centavos), mediante a emissão de 2.150.000 (dois milhões, cento e cinquenta mil) ações
preferenciais, sem valor nominal; (vi) a conversão das 2.638. 926 (dois milhões, seiscentas e trinta
e oito mil, novecentas e vinte e seis) ações preferenciais em ações ordinárias de ~ssão da
Companhia, bem como · a conversão de 153.432.787 (cento e cinquenta· e três milhões,
ações
quatrocentas e trinta e duas mil, setecentas e oitenta e sete) ações ordinárias
preferenciais de emissão da Companhia; (vii) a criação de um capital autorizàdo e a autorização
ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Companhia independentemente·
de reforma estatutária até o seu limite; (vili) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia,
para adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de companhia aberta e regulàmen,io do
segmento especial de governança corporativa Nível 2 da B3 S.A. ~ Brasil, Bolsa, Balcão; (lix)submissão do (a) pedido de registro de emissor da Companhia na lB3 S.A. - Brasil, ·Bolsa: B'iµcão
("B3") e adesão da Companhia ao segmento especial de governança corporativa dep.ontinado
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B3; (x) a aprovação de plano de opção de compra de ações da Companhia (''Plano"); (xi) a eleição
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como a caracforizaçãÓ dos
candidatos indicados como Membros Independentes do Conselho .de Adinirustração; :e {xii) a
autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia praticarem todos os
atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral
Extraordinária, incluindo os atos necessários (x) à criação do Plano; (y) à obtenção do registro de
emissor de valores mobiliários categoria "A" e do registro da Oferta, am:bos perante a CVM, e da
autorização pela B3 para aderir ao Nível 3, e (z) à aprovação de todos os termos e condições da
Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, documentos e atos
relacionados à Oferta. DELmER,\.ÇÕES: após análise e discussão das matérias constantes na
ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou restrições: (i) a alteração da razão social da Companhia, de "Confümce Participações
S.A." para "Oliveira Trust S.A.". Em razão da deliberação ora aprovada, o Artigo 1º do &~~u.to
Social da Companhia passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte nova r_edação: :"Artigo
1° A Oliveira Trust S.A. ("Companliia") é uma sociedade por ações regida pelo p:,.esente
Estatuto Social e pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme aiterada, a ''Lei das
S.À. "), bem como pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.."; (ü) a conversão
das 5.308.463 (cinco milhões, trez.entas e oito mil, quatrocentas e sessenta e três) · ações
preferenciais resgatáveis de emissão da Companhia, em 5.308.463 (cinco milhões; trezentas e oito
mil, quatrocentas e sessenta e três) ações preferenciais e não resgatàveis de ernissãó. da
Compaahia; (ili) o desdobramento das 113.000.000 (cento e treze milhões). de áÇÕ~s
representativas do capítal social da Companhia à razão de 3 (três) ações ·para cada 1 (uma) ação
atualmente existente, sem distinção de espécie, resnltando em um totàl de ~39.000.000 (trezentos
e trinta e nove milhões) de ações, sendo 323.074.611 (trezentas vinte e três milhqes, setenta e
quatro mil, seiscentas e onze) ações ordinárias e 15.925.389 (quinze milhões; novecentas e ·vinte
e cinco mil, trezentas e oitenta e nove) ações preferenciais, todas nominativas, escritÚrais e sem
valor nominal; (iv) a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias ·cta ·Compánhia,.
acompanhadas das notas explicativas, na data-base de 31 de março de 2021, as quais encontramse arquivadas na sede social da Companhia, e a proposta da administração da Companhia pará a
destinação dos resultados intermediários, face à apuração de lucro líquido Il!> primeiro tri~estre
do exercício social vigente no exercício social apurado no período, no montante total
R$
13.378.292,92 (treze milhões, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa dóis reais e ·
noventa e dois centavos), do qual: (a) o µ10ntante de R$ 668.914,65 (seiscentos e sessenta e·oito
mil, novecentos e qnatorze reais e sessenta e cinco centavos) será destinado à formação da,reserva
legal, cujo saldo não ultrapassa o limite legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; e (b) o
saldo remanescente do lucro líquido apurado no período, equival~nte. ao. monfàrifo de
R$ 12.709.378,27 (doze milhões, setecentos e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e
sete centavos), será destinado à distribuição de dividendos aos acionistas da .Companhia, na
proporção de suas respectivas participações no capital social integralizado da Companhia·nesia
data. Os dividendos ora declarados deverão ser pagos aos aciortistas no prazo de até 30 (trinta)
dias a contar da presente data; (v) o aumento do capital sociàl da Companhia ·e m R$ 195,361,90
(cento e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos), mediánte a
emissão de 2.150.000 (dois milhões, cento e cinquenta mil) ações preférendais, sem 'válor
nominal unitário, com preço unitário de emissão de R$ 0,090866 (noventa mil, oitocentos e
sessenta e seis milionésimos centavos de reais), com base no valor patrimonial contábil apurado
no balanço patrimonial da Companhia de 31 de dezembro de 2020, passando· dos !ltuais
R$ 30.803.801,95 (trinta milhões, oitocentos e três mil, oitoéentos e um reais e noventa e·
centavos) para R$ 30.999.163',85 (trinta milhões, novecentos e noventa e riove inil, cento e
sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Todas as 2.150.00ci (duas milhões, cento e
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·

cinquenta mil) ações preferenciais foram subscritas de acordo com os boletins de subscrição
constantes do Anexo I à presente ata; (vi) a conversão de (a) 2.638.926 (duas milhões, seiscentas
e trinta e oito mil, novecentas e vinte e seis) ações preferenciais em ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia,.em tudo idênticas às demais ações ordinárias de
emissão da Companhia, na relação de uma ação preferencial para cada nova ação ordinária de.
emissão da Companhia; (b) de 153 .432.787 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentas e:trinta
e duas mil, setecentas e oitenta e sete) ações ordinárias em ações preferenciais, nominativas e sem
valor nominal de emissão da Companhia, em tudo idênticas às demais ações preferenciais ·de.
emissão da Companhia, na relação de uma ação ordinária para cada nova ação prefetencial de
emissão da Companhia, em ambos os casos conforme boletins de conversão constante do
Anexo II à presente ata. Em razão das deliberações dos itens acima, o Artigo 5º do Estatµto Social
da Companhia passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte nova redação: "Artigo 5° O
capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda correnie nacional, · é ,de
R$30.999.163,85 (trinta milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três rea,is e
oitenta e cinco centavos), dividido em 341.150.000 (trezentas e quarenta e uma milhões, cento ·e
cinquenta mil) ações, sendo 172.280.750 (cento e setenta e duas milhões, duz.entas e oitenta mil,
setecentas e cinquenta) ações ordinárias e 168.869.250 (cento e sessenta e oito milhões,
oitocentas e sessenta e nove mil, duzentas e cinquenta) ações preferenciais,. todas escriturais e
sem valor nominal."; (vü) a criação de um capital autorizado e a autorização ao Conselho de
Administração para aumentar o capital social da Companhia independentemente de reforma
estatutária até o limite de 682.300.000 (seiscentas e oitenta e dois milhões e trezentás mil) de
ações de emissão da Companhia. Em razão desta deliberação, o Artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte nova redação: "A,:'tigo ·iíº. 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 682.300,000
(seiscentas e oitenta e duas milhões e trezentas mil) de ações, a ser ajustado para refletir
quaisquer desdobramentos ou grupamentos de ações. As ações assim emitidas poderão ser
ordinárias ou preferenciais, observado, em qualquer caso, o limite previsto no artigo 15, §2º, da
Lei da.~ S.A. § 1°. 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, sem
guardar proporção entre as diferentes espécies de· ações. § 2•. Desde que rea!izádo den,tro 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; (ií) de acordo com o :plano.
aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a
administradores; empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da ,Cqmpanhia ou su~
controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício
das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de
lllcros ou reservas, com ou sem bonificação em ações."; (viii) a reforma integral do Estatuto
.Social da Companhia, para adequação de suas disposições ao Regulamento' do Nível 2, o qual
passará a vigorar, a partir da presente data, inclusive consolidando as alterações dos artigos
mencionados nas aprovações anteriores, na forma constante do Anexo m à presente ata; (ix) a
abertura de capital da Companhia e, para tanto, a submissão do pedido de registro do emissor de
valores mobiliários, categoria "A", perante a CVM e a submissão do pedido de registro de enll.ssor
da Companhia na B3 e a adesão da Companhia ao segmento especial de governança .corporativa
da B3 denominado Nível 2, bem como a prática dos atos necessários para tal; (x) nos termos do
artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, parágrafo 3º da Lei das
S.A., autorização ao Conselho de Administração para deliberar sobre e estruturar um plano de
outorga do Plano, oqual deverá estabelecer as condições gerais para a outorga, pela Companhia,
de opções de compra de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão aos administradores,

/v

I
:--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- ; ; ; ; ~ !

-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
(PSUHVD&21),$1&(3$57,&,3$&2(66$
1,5(3URWRFROR'DWDGRSURWRFROR
&(57,),&22$548,9$0(172HP62%21Ò0(52HGHPDLVFRQVWDQWHVGRWHUPRGH
DXWHQWLFDomR
3DJ
$XWHQWLFDomR($'$$&&%$(&$'($('&))
3DUDYDOLGDURGRFXPHQWRDFHVVHKWWSZZZMXFHUMDUMJRYEUVHUYLFRVFKDQFHODGLJLWDOLQIRUPHRQGHSURWRFROR

'
:
' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·

127

empregados e demais colaboradores da Companhia e de suas subsidiárias (a critério do Conselho
de Administração), sem direito de preferêflcia para os ~ionistas, na proporção de duas :ações
preferenciais para cada ação ordinária, na forma de Unit negociada pela Companhia. O -número
máximo de ações· disponíveis para o exercício das opções no âmbito do Plano estará limitado a
uma diluição de até 1% (um por cento) do capital social da Companhia (em relação a todos os
aciorustas da Companhia), no limite do capital autorizado da Companhia. A diluição corresponde
ao percentual representado pela quantidade de ações que lastreiam as opções, considerando ,todas
as opções outorgadas no Plano pela quantidade total de ações de emissão da Companhia. As
outorgas das opções de compra de ações no âmbito do Plano serão aprovadas oportunamente por
deliberação do Conselho de Administração da Companhia; (xi) a eleição das seguintes pessoas·
para o cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia para um mandato
unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas)
Assembleias Gerais Ordinárias: (a) Sr. Mauro Sergio de Oliveira, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.542.511-7 (Detran/RJ); inscrito no
CPF/ME sob nº 197.460.087-49, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do. Rio de
Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o
cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) Sr. Cesar !Reinaldo Leal Pio~,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de -Identidade RG nº 20870-1 (CRE-1ª
Região), inscrito no CPF/ME sob nº 371.893.797-20, domiciliado na. cidade do Rio de J~eiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo ·201, Barra da· Tijuca,
CEP 22.640-102, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (c::)Sr. _
Alexandre Lodi de Oliveir~, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade ·
RG nº 1.096.413-16 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 076.922.737-66, domiciliado cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na.Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo 20f, Barra
da Tijuca, CEP 22.640-102, para.o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (d)
Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 4.965.895-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 935.221.858-20, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Pàulo, nà Rua Jacques Félix, nº 685, apto.
181, Vila Nova Conceição, CEP 04.509-002, para o cargo de membro independénte do Con·selho
de Administração, cuja independência foi atestada por meio de declaração encaminhada pelo
referido membro, a qual fica arquivada na sede da Companhia; e (e)Sra. Mónica llojaij
Carvalho, brasileira, divorcíada, administradora de empresas, portadora da Céduia de Identidade
RG nº 18.714.329-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob nº 137.295.488-08, residêrite e
domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 640; apto. 191, 'm óco
1, Campo Belo, CEP 04.618-032, para o cargo de membro independente ·.d o Conselho · de
Administração, cuja independência foi atestada por meio de declaração, encaminhada pelo
eleitos serão
referido membro, a qual fica arquivada na sede da Companhia. Os conselheiros
investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura (i) oo. declaração de que possuem
qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 .e parágrafos da Lei
das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impediµlentó.
legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Vai ores Mobiliári9s " CVM
nº 367 de 29 de maio 2002; e (ii) dos respectivos termos de posse e desimpedimento; e (xii) a
autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia praticarem todos os
atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral
Extraordinária, incluindo os atos necessários (x) à criação do Plano; (y) à obtenç~o do registro de
emissor de valores mobiliários categoria "A" e do registro da Oferta, ambos·perante a CVM, é da
autorização pela B3 para aderir ao Nível 2, e (z) à aprovação d~ todos os tenhos e condições da
Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a contratação dos Coordenadores da ·oferta, ·a
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DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: achando-se concluída a ata,
o Sr. Presídeilte declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Secretário que fizesse a leítura
do documento em questão, após o que foi colocado em discussão, sem que houvesse manifestação
dos presentes. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, razão pela qual vaí assírui.da
pelo Sr. Presidente, pelos acionistas presentes, tendo o Sr. Presidente declarado .encerrados os·
trabalhos. Do que para constar, eu, AlexandreLodi de Oliveira, Secretário, a lavrei e subscrevo
para os fins de direito e declaro que a presente cópía está conforme ·original, lavrada no
competente livro de registro de Atas das Assembleías Geraís nº 1, da C~nfiance Participações
S.A.
.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.

e _ - - - ~-

. -------

Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário·
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM
29 DE ABRIL DE 2021 QUE APROVOU OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
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OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.11 O.778/0001-23
NIRE 33.3.0031345-1

•

1

.

Ata de Reunião do Conselho de Administraçã o

realizada em 29 de abril de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) de abril de 2021, às iO horas, por ineio de
videoconferência, conforme disposto no § 2°. do artigo 12 do Estatuto Social da OLfVEIRA
TRUST S.A. ("Companhia"), foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da
Companhia. COMPOSIÇÃ O DA MESA: compondo a mesa, em confornudade com o
disposto no artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Mauro Sergio de Oliveira,
Presidente do Conselho, assumiu a presidência dos trabalhos desta reunião, tendo escolhido o
Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, Conselheiro, para secretariar os trabalhos. AB.ERTURA E
INSTALAÇÃ O DA REUNIÃO: tendo sido iniciada a r~união; constatada a exi~tência de
"quórum", face a presença de todos os conselheiros empossados,- Srs. Mauro Sergio de
Oliveira, Cesar Reinaldo Leal Pinto e Alexandre Lodi de Ôlive~. ~n.forfue. ~ :s. inaturas
.
apostas nesta ata, o Sr. Presidente declarou instalada, em primeira convocação, a Reunião do
Conselho de Administração da Companhia. PUBLICAÇÕ ES: em seguida, conside1fl.tldO que
em decorrência da presença da totalidade dos conselheiros, foi suprida a fonp.alidade de
convocação prévia, conforme permitido pelo §1l' do art. 12 do Estatuto Social, o Sr. Presidente
recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia . ORDEM D.O DIA:
Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ratificação da eleição dos
Diretores com mandatos em vigor, com designação de seus cargos, bem como eleição de
novos membros da Diretoria da Companhia; (ii) submissão à CVM do pedido de r~zação
de oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósito de ações ("Units"),
representativos cada um de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Comp~a e 2 (duas) ações
preferenciais de emissão da Companhia, nominativos, escriturais e sem valor nominal, todos
livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada no Brasil ("Oferta");
(iii) aprovação das políticas internas da Companhia obrigatórias para companhias apertas, nos
termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme àlteràda e do
Regulamento do Nível 2 emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; (iv) ~rovação do
calendário anual para as reuniões do Conselho de Administração a seretn realizadas.~m 2021;
(v) contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração d~ ações e. das Units; e
(vi) contratação de seguro de responsabilidade civil de diretores e achninistr~ores (D&O) ein
beneficio dos administradores da Companhia DELIBERAÇ ÕES: Após discu~são e análise
das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos
'
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com mandatos em vigor, conforme deliberado na Assembleia Gerai de Acionistas realizada
em 29 de janeiro de 2021, sendo designado o Sr. José Alexandre Costa de I?reitas, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Rio de Janeiro sob nº 78.657,
inscrito no CPF/ME sob nº 008.991.207-17, para o cargo de Diretor Presidente: e o Sr.
Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador dá Cédula de
Identidade RG nº 10.964.131-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 076.922.737.66, sendo
designado como Diretor de Relação com Investidores e Vice-Presidente, bem como a eleição,
para o cargo de membros da Diretoria da Companhia do: (a) Sr. Ciarlos Henrique Correa
Sismil, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.509.186-4
(IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 011.896.377-58, para o cargo de úiretoi: Financeiro\ e
(b) Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, brasileiro, solteiro, :advogado; portador da
Cédula de Identidade OAB/RJ nº 109.003, inscrito no CPF/ME sob nº 001.362.577~20, para
o cargo de Diretor de Serviços Fiduciários, todos domiciliados na cidade de Rio de Janeiro,·
Estado de Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. .das Américas, nº 3.434, Bloco 07,
Grupo 201, Barrada Tijuca, CEP 22.640-12. Os diretores ora eleitos serão investido~ em seus
respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse e desimpedimento, a
declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Àrtigo 2º
da Instrução CVM nº 367/02; e a declaração dos valores mobiliários po~ ele eventualmente
detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos
termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, para um mandato unificado de 2 (dois) :anos,
considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais
Ordinárias. Registre-se que os diretores ora eleitos informaram à Companhia que preenchem
as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A.,
evidenciado nos respectivos termos de posse e desimpedimento; (ü) aprovada a realização da
Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de determinadas
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo
observado o disposto na Instrução da CVM n. 0 400, de 29 de dezembro. ~ 2003 C'In~trução
CVM 400"), e as demais disposições legais aplicáveis. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°,
da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada poderá ser acrescida em
até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units iajcialmente ofertadas.
Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units
inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente
a até 15% (quinze por cento) do total das Units inicialmente ofertadas, nas mesmas condições
e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas: (ili) aprovados a Política de Divulgação
de Informações e Negociação de Valores Mobiliários e o Código de Ética é Conduta da
Companhia, os quais, rubricados pela Mesa, ficam arquivados na sede social clá Companhia;
(iv) aprovado o calendário anual para as reuniões ordinárias do Conselho de Administração a
serem realizadas no tocante ao exercício social de 2021, o qual, rubricado pela· Mesa, fica
arquivado na sede social da Companhia: (v) aprovada a contratação .da Itaú Corretora de
Valores S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 como instituição prestadora
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a
dos serviços de escrituração de ações e das Units; e (vi) autorizada a Diretoria da Companhi
em
(D&O)
dores
administra
e
diretores
de
civil
ilidade
responsab
de
a cotar e contratar seguro
as
beneficio dos administradores da Companhia, com cobertura satisfatória, de a<:9rdo ·com
E
.
HOS
TRABÁL
DOS
TURA
REABER
mercado.
de
melhores práticas
declarou
Presidente
Sr.
o
ata,
a
concluída
e
achando-s
:
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
em
reabertos os trabalhos, recomendando ao Secretário que fizesse a leitura do documento
presentes.
dos
ão
manifestaç
questão, após o que foi colocado em discussão, sem que houvesse
Sr.
Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, razão pela qual vai assina~ pelo
os
encetrados
dedarado
Presidente e pelos Conselheiros presentes, tendo o Sr. Presidente
e
lavrei
a·
.
,
Secretário
Oliveira,
de
trabalhos. Do que para constar, eu, Alexandre Lodi
lavrada
original;
conforme
está
cópia
subscrevo para os fins de direito e declaro que a presente
A
no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 1, da OLIVEIR

TRUSTS.A.
·o de Janeiro, 29 de abril de 2021.

Alexandre Lodi de Oliveira
Conselheiro e Secretário
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MINUTA DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE APROVARÁ O
PREÇO POR UNIT DA OFERTA
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OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23
NIRE 33.3.0031345-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em [xx] de [x] de 2021
DATA, HORA E LOCAL: No dia [x] ([x]) de [x] de 2021, às [x] horas, por meio de
videoconferência, conforme disposto no artigo 12, §2º, do Estatuto Social da OLIVEIRA
TRUST S.A. (“Companhia”), foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da
Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Compondo a mesa, em conformidade com o
disposto no artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Mauro Sergio de Oliveira,
Presidente do Conselho, assumiu a presidência dos trabalhos desta reunião, tendo escolhido
o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, Conselheiro, para secretariar os trabalhos. ABERTURA E
INSTALAÇÃO DA REUNIÃO: Tendo sido iniciada a reunião, constatada a existência de
“quórum”, face a presença de todos os conselheiros empossados, conforme assinaturas
apostas nesta ata, o Sr. Presidente declarou instalada, em primeira convocação, a Reunião do
Conselho de Administração da Companhia. PUBLICAÇÕES: em seguida, considerando que
em decorrência da presença da totalidade dos conselheiros empossados, foi suprida a
formalidade de convocação prévia, conforme permitido pelo art. 12, §1º, do Estatuto Social,
o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura da Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) a fixação
e justificativa do preço de emissão dos certificados de depósito de ações, representativos cada
um de [1 (uma) ação ordinária] de emissão da Companhia (“Ações Ordinárias”) e [2 (duas)
ações preferenciais] de emissão da Companhia (“Ações Preferenciais”, e, em conjunto com
as Ações Ordinárias, “Ações”), nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Preço por Unit” e “Units”,
respectivamente), a serem alienadas pelos acionistas vendedores, quais sejam, Mauro Sérgio
de Oliveira, Cesar Reinaldo Leal Pinto, José Alexandre Costa de Freitas, Alexandre Lodi de
Oliveira, Carlos Henrique Correa Sismil, Antônio Amaro Ribeiro e Oliveira e Silva, Ismar
Marcos Siqueira Leite, Alan Russo Najman, Raphael Magalhães Morgado, e Maria Eunice
Motta Mendes de Farias Mello (em conjunto, “Acionistas Vendedores”), no âmbito da oferta
pública de distribuição secundária de [x] ([x]) Units, a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e atualmente em vigor (“Código
ANBIMA”), bem como com esforços de dispersão acionária, nos termos do Regulamento de
Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“Regulamento do Nível 2” e “B3”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis
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(“Oferta”); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto definitivo e
o final offering memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e
quaisquer atos necessários relacionados à Oferta, incluindo, inter alia, assinar o [“Contrato
de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e Colocação de Units de Emissão da Oliveira
Trust S.A.”, o “Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Certificados de Depósito de Ações de
Emissão da Oliveira Trust 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, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração: aprovada(s)
(i) aprovar a fixação do Preço por Unit 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 da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units Oliveira Trust
S.A.]), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução CVM 400. A
escolha do critério para determinação do Preço por Unit é justificada na medida em que o
preço de mercado das Units a serem subscritas/adquiridas foi aferido com base no
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores profissionais
apresentaram suas intenções de investimento nas Units 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; e (ii) autorizar a Diretoria da
Companhia a emitir o prospecto definitivo e o final offering memorandum, bem como tomar
todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta,
incluindo, inter alia, assinar os Documentos da Oferta. REABERTURA DOS
TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Achando-se concluída a ata, o
Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Secretário que fizesse a
leitura do documento em questão, após o que foi colocado em discussão, sem que houvesse
manifestação dos presentes. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, razão pela
qual vai assinada pelo Sr. Presidente e pelos Conselheiros presentes, tendo o Sr. Presidente
declarado encerrados os trabalhos. Do que para constar, eu, Alexandre Lodi de Oliveira,
Secretário, a lavrei e subscrevo para os fins de direito e declaro que a presente cópia está
conforme original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de
Administração nº 1, da OLIVEIRA TRUST S.A.
Rio de Janeiro, [x] de [x] de 2021.

________________________________
Mauro Sergio de Oliveira
Presidente
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________________________________
Alexandre Lodi de Oliveira
Conselheiro e Secretário
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala
202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 21.110.778/000123, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública
de distribuição secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação
ordinária e duas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Units") e de titularidade dos
acionistas vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária
de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”,
respectivamente), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado,
com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANCO BTG PACTUAL
S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e da XP
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em
conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro
está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a
declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;
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(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;

(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

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 prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; 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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
OLIVEIRA TRUST S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG
nº 02.542.511-7 (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 197.460.087-49, com endereço comercial na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bloco 7, Grupo 201, Barra
da Tijuca, CEP 22.640-102 (“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de
distribuição secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária
e duas ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A.,
sociedade por ações, com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no
“Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust
S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no
exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador
Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA,
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores por
solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
CÉSAR REINALDO LEAL PINTO, portador da Cédula de Identidade RG nº 20870-1 (CRE-1ª Região),
inscrito no CPF/ME sob nº 371.893.797-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bloco 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102 (“Ofertante”), na
qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósito de
ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, sem
valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units") de
emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida das Américas, nº 3434,
Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”) e de titularidade dos acionistas
vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units
de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a
ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de
colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”
ou “Coordenador Líder”), do Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA") e da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú
BBA, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;

(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
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assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
CÉSAR REINALDO LEAL PINTO

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 78.657,
inscrito no CPF/ME sob nº 008.991.207-17, com endereço comercial na cidade de Rio de Janeiro, Estado
de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12
(“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição secundária de
certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações
preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com
sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23
(“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e
“Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação
do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A.
("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem,
pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 10.964.131-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 076.922.737.66, com endereço comercial na cidade
de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da
Tijuca, CEP 22.640-12 (“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição
secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas
ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com
sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23
(“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e
“Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação
do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A.
("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem,
pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 09.509.186-4 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 011.896.377-58, com endereço comercial na
cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201,
Barra da Tijuca, CEP 22.640-12 (“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de
distribuição secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária
e duas ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A.,
sociedade por ações, com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no
“Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust
S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no
exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador
Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA,
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
ANTÔNIO AMARO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ
sob nº 109.003, inscrito no CPF/ME sob nº 001.362.577-20, com endereço comercial na cidade de Rio de
Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca,
CEP 22.640-12 (“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição
secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas
ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com
sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23
(“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e
“Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação
do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A.
("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem,
pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
ANTÔNIO AMARO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
ISMAR MARCOS SIQUEIRA LEITE, brasileiro, casado, tecnólogo em tecnologia da informação, portador
da Cédula de Identidade RG nº 12833225-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 011.896.377-58, com
endereço comercial na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434,
Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12 (“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da
oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de
uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A.,
sociedade por ações, com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no
“Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust
S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no
exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador
Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA,
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
ISMAR MARCOS SIQUEIRA LEITE

__________________________________________________

164

DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
ALAN RUSSO NAJMAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 172.759, inscrito no
CPF/MF sob o nº 101.519.617-94, com endereço comercial na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12 (“Ofertante”),
na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósito
de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas,
sem valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units") de
emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida das Américas, nº 3434,
Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”) e de titularidade dos acionistas
vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units
de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a
ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de
colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG
Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise
desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que
trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
ALAN RUSSO NAJMAN

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 173.178,
inscrito no CPF/ME sob o nº 124.307.327-69, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado
de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-12
(“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição secundária de
certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações
preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com
sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23
(“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e
“Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação
do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A.
("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem,
pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
RAPHAEL MAGALHÃES MORGADO

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE FARIAS MELLO, brasileira, casada, advogada, inscrito na OAB/RJ
sob nº 136.147, inscrita no CPF/ME sob o nº 088.887.377-82, com endereço comercial cidade do Rio de
Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca,
CEP 22.640-12 (“Ofertante”), na qualidade de acionista vendedor da oferta pública de distribuição
secundária de certificados de depósito de ações representativos cada um de uma ação ordinária e duas
ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Units") de emissão da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com
sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23
(“Companhia”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e
“Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação
do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ BBA S.A.
("Itaú BBA") e da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem,
pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a BDO RCS Auditores
Independentes S.S. para aplicação de procedimentos previstos nos termos do Comunicado
Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da
Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexadas ao
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Companhia
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, demonstrações financeiras intermediárias da
Companhia para fins de registro referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018, e demonstrações financeiras combinadas para os exercícios encerrados em
2020, 2019 e 2018;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas
e aos Acionistas Vendedores;
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(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, de forma individual e não solidária, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da
Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(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 Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade, dos Acionistas Vendedores, bem como quaisquer outras
informações relevantes.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2021.
MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE FARIAS MELLO

__________________________________________________
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima
3477, 14º andar, CEP 04538-133, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato representada
nos termos de seu estatuto social (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), na qualidade de instituição
intermediária líder da oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósito de ações
representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, sem valor
nominal, escriturais, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da OLIVEIRA
TRUST S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 202 (parte),
Barra da Tijuca, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 21.110.778/0001-23 (“Units” e “Companhia”, respectivamente) e de titularidade dos acionistas
vendedores mencionados no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de
Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser
realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação
das Units no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do Coordenador Líder, do BANCO ITAÚ BBA S.A. e da XP
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("XP" e, em
conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está
sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de
que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units de Emissão da Oliveira Trust S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo,
incluindo seus respectivos anexos;

(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas e aos
Acionistas Vendedores;

(F)

conforme informado pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestado todas as informações consideradas
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relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

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

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia e pelos
Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas constantes da obtenção 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 e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais disposições
aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Nível 2 da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; 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
Units a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, [•] de [•] de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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Relatório da Administração
A Oliveira Trust
A história do Grupo Oliveira Trust (“Grupo”) teve seu início em maio de 1991, quando
da aquisição, pelos atuais acionistas controladores, da Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários, atualmente denominada OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
O Grupo, cujas atividades estão sendo apresentadas de forma consolidada, é
atualmente composto de seis empresas controladas pela OLIVEIRA TRUST S/A
(“Controladora”), sendo que a OLIVEIRA TRUST DTVM S/A e a OLIVEIRA TRUST
SERVICER S/A são as que exercem as atividades mais relevantes do Grupo.
Um novo passo está agora sendo estudado pelo Grupo com o início do processo de
registro da Controladora junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o
objetivo de abertura do seu capital ao mercado. Nesse sentido, destacamos que ao
longo do primeiro semestre de 2021, os acionistas do Grupo aprovaram a
reorganização societária, na qual a Controladora passou a deter o controle direto e
indireto sobre todas as empresas do Grupo, a nova denominação da Controladora, a
constituição do Conselho de Administração e a alteração estatutária para adequação
às regras de listagem na B3.
O Grupo tem foco na prestação de serviços fiduciários ao mercado, notadamente
Serviços Fiduciários em emissões públicas e privadas, Administração Fiduciária de
Fundos de Investimento e Serviços Qualificados (Custódia, Controladoria e
Escrituração de Ativos), sendo nosso principal diferencial o atendimento prestado
por profissionais altamente qualificados e experientes, provendo soluções completas
de forma estruturada e customizada às demandas de nossos clientes, com segurança
e agilidade. Tais serviços podem ser resumidamente descritos da seguinte forma:
Serviços Fiduciários
Primeira área de atuação do Grupo como prestador de serviços fiduciários,
notadamente como Agente Fiduciário em emissões públicas. Tal serviço compreende,
no âmbito do disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o controle de obrigações contratuais e
atuação na preservação dos direitos dos investidores, notadamente em operações
estruturadas, o que nos tornou referência na prestação de serviços de Agente
Fiduciário. Após 30 anos de excelência em serviços fiduciários, atingimos a marca de
mais de R$ 833 bilhões, na data base de 30 de junho de 2021, em volume de emissões
onde atuamos como Agente Fiduciário.
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Na esteira da evolução do serviço de Agente Fiduciário, incluímos em nosso rol de
atividades a prestação de serviços fiduciários em emissões privadas, tendo como
escopo principal o monitoramento de garantias e obrigações assumidas pelos
emissores, zelando pelos direitos e interesses dos credores.
Administração Fiduciária de Fundos de Investimento
Compreendendo as atividades relacionadas ao controle e manutenção de uma
carteira de valores mobiliários, incluindo a contratação e supervisão diligente de
prestadores de serviço, contamos com equipe multidisciplinar composta por
profissionais altamente qualificados e capacitados, dedicada única e exclusivamente
a exercer as atividades inerentes ao serviço de Administração Fiduciária,
possibilitando aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de ativos e
estratégias de investimento dos fundos sob nossa administração.
A expertise, dedicação exclusiva à prestação de serviços fiduciários ao mercado de
capitais, independência e “track record” de quase 30 anos de sucesso e
confiabilidade do Grupo na função de “Trustee” em operações de securitização
seguem contribuindo para nossa consolidação como principal prestador de serviços
fiduciários independente do Brasil.
Serviços Qualificados (Custódia, Controladoria e Escrituração de Ativos)
 Custódia: O Grupo atua no serviço de Custódia desde 2010, prestando serviços
para fundos de investimentos e ativos financeiros. Nosso serviço compreende a
guarda, registro e liquidação física e financeira de ativos, assim como o controle
de eventos associados a esses ativos junto às centrais depositárias. Abrange,
ainda, a verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória nos FIDCs
(Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), como também o registro
eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário, liquidação dos pagamentos,
conciliação dos ativos com o depositário central (B3), envio de relatórios aos
clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores;
 Controladoria: Prestando serviços para fundos de investimentos e ativos
financeiros, nosso serviço consiste no apreçamento de ativos, provisionamento de
taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de todos os lançamentos
contábeis das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à
legislação e regulamentação vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à
auditoria externa e a elaboração e envio de relatórios legais e contábeis, além de
informações gerenciais para os clientes.
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 Escrituração de ativos: O Grupo disponibiliza soluções completas para as
companhias que ofertam valores mobiliários no mercado de capitais através da
prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores Mobiliários. Os
serviços contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento
tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário
central (B3), envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos
reguladores. Conta com profissionais totalmente qualificados para atender às
necessidades dos emissores e investidores através dos nossos canais de
atendimento, inclusive disponibilizando informações em tempo real na nossa área
logada segura.
O Grupo é habilitado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco
Central do Brasil (Bacen), estando também aderente às normas de autorregulação e
certificado pela ANBIMA.

Selos de adesão à autorregulação ANBIMA
O Grupo investe, de forma permanente, no desenvolvimento de plataformas e
sistemas próprios visando segurança, eficiência, transparência, qualidade e
performance no processamento das operações, bem como no aumento do portfólio
de produtos destinados ao mercado, modificando os serviços através de automação
de processos e de uso de inteligência artificial. Dessa forma, o Grupo pretende
acelerar a evolução de seus processos e controles digitais, com tecnologia de ponta
e integração de sistemas e bases de dados, para seguir entregando serviços de alta
complexidade com qualidade e eficiência para seus clientes e o mercado em geral.
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Gestão de pessoas
O Grupo contava com 232 colaboradores em 30/06/2021. Nossa política de recursos
humanos se baseia nos princípios presentes em nossos valores, dentre os quais se
destacam o respeito, dignidade e honestidade com o próximo. Não toleramos
qualquer tipo de discriminação sobre diversidade cultural, social, religiosa e racial.
Atuamos no desenvolvimento e manutenção a longo prazo de um corpo de
colaboradores altamente qualificado, alinhado e engajado em nossos propósitos, com
expertise e capacidade para atuar em operações com alto grau de complexidade e
atender nossos clientes e demandas regulatórias com excelência. Para tanto, e ainda
objetivando o atendimento aos mais diferentes desafios de nossas linhas de negócios,
assim como o fortalecimento de nossos sistemas de controles internos e redução de
exposição a riscos, principalmente operacional e reputacional, são oferecidos e/ou
contratados cursos de capacitação e treinamento profissional e intelectual aos
colaboradores.
COVID-19
Durante o primeiro semestre de 2021, com a continuidade da pandemia, o Grupo
manteve medidas visando preservar a continuidade dos negócios e a segurança de
todos os seus colaboradores, clientes e fornecedores. Desta forma, o comitê de crise,
composto pelos principais executivos e gestores, manteve a alocação do maior
contingente possível em “home office”, com investimento tecnológico e apoio
financeiro, com objetivo de manter a qualidade na prestação dos serviços, como
também o bem estar e a saúde dos colaboradores, concomitante com o
estabelecimento de protocolos rígidos de segurança.
Responsabilidade Socioambiental
O Grupo reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável através de suas
atividades, buscando a valorização de projetos que promovam uma relação ética e
transparente, a preservação do meio ambiente, o respeito à diversidade e a redução
das desigualdades sociais.
Decorrente de nossa atenção para fatores ASG (Ambientais, Sociais e Governança),
mantivemos nossa participação no projeto de compensação das emissões de gases de
efeito estufa, projeto implementado na região da Serra da Mantiqueira, no bioma
Mata Atlântica, em parceria com o Grupo Dispersores.
Adicionalmente, mantivemos previsão orçamentária para apoio financeiro de
projetos culturais, sociais e esportivos, a exemplo dos que apoiamos no ano de 2020.
A seleção e credenciamento de tais projetos ocorrerá ao longo de 2021.
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Destaques Econômico - Financeiros do primeiro semestre
Até 31 de dezembro de 2020, a MCFL S/A e suas controladas OLIVEIRA TRUST DTVM
S/A e OT Pagamentos S.A., eram controladas diretamente pelos acionistas do Grupo
e no primeiro semestre de 2021 passaram ao controle da OLIVEIRA TRUST S.A., com
base na reorganização societária já mencionada. Assim, de modo a apresentar uma
base de comparação apropriada, os quadros a seguir consideram as informações
financeiras consolidadas de 30 de junho de 2021 comparativas às informações
financeiras combinadas de igual período do exercício anterior.
(a) Principais indicadores de performance (em milhares)

(b) Evolução do PL consolidado dos Fundos sob Administração e Custódia no Grupo

Fonte: Ranking Anbima de maio de 2021.
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(c) Receita líquida por segmento de negócio e correspondente participação
relativa
Segmentos
(em milhares)

1S2021

1S2020(*)

Variação

Administração Fiduciária

30.868

24.704

25,0%

Serviços Qualificados

32.299

23.377

38,2%

Serviços Fiduciários

19.328

14.488

33,4%

Total

82.495

62.569

31,8%

(*) informação financeira combinada.

(d)

Lucro líquido, por segmento de negócio e correspondente participação
relativa
Segmentos
(em milhares)

1S2021

1S2020(*)

Variação

Administração Fiduciária

12.951

11.881

9,0%

Serviços Qualificados

11.238

9.719

15,6%

Serviços Fiduciários

6.150

4.830

27,3%

Total

30.339

26.430

14,8%

(*) Informação financeira combinada.
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(e) Resumo da demonstração do resultado
Resultado (EM MILHARES)
Receita bruta

1SEM2021
1SEM2020(*)
90.166
68.541

Variação
31,6%

Impostos s/ receita

(7.671)

(5.972)

28,4%

Receita Líquida

82.495

62.569

31,8%

(39.326)

(25.463)

54,4%

43.169

37.106

16,3%

Despesas operacionais
EBITDA
Depreciações e amortizações

(1.214)

(1.054)

15,2%

EBIT

41.955

36.052

16,4%

Resultado financeiro
Lucro operacional
IR / CS
Lucro líquido

690

749

-7,9%

42.645

36.801

15,9%

(12.306)

(10.371)

18,7%

30.339

26.430

14,8%

(*) Informação financeira combinada.

O fechamento do primeiro semestre do ano trouxe consigo a excelente notícia da
forte aceleração no ritmo da vacinação contra a COVID-19 em todo o território
nacional, totalizando praticamente 100 milhões de doses aplicadas no acumulado até
30 de junho de 2021. O excelente avanço da vacinação aliado à crescente retomada
da atividade econômica representou expressivo impacto na projeção de crescimento
do PIB, que já ultrapassou a barreira de 5 pontos percentuais no consenso de
mercado, de acordo com o relatório Focus do Banco Central. O reaquecimento da
economia e a expressiva retomada cristalizada na otimista projeção de crescimento
do PIB representam ambiente propício para forte aceleração no mercado de capitais,
ainda mais diante do contexto de manutenção da taxa básica de juros ainda
estruturalmente baixa, e em particular de nossos principais segmentos de atuação,
abrangendo fundos estruturados e operações de securitização de recebíveis. A
evolução da reforma tributária no Congresso e o comportamento da pressão
inflacionária, que esteve acima do patamar desejável nos últimos meses, são fatores
de atenção com potenciais impactos na nossa indústria a serem atentamente
monitorados ao longo dos próximos meses.
Os resultados semestrais acima apresentados demonstram significativo crescimento
na Receita Bruta da Companhia no semestre, com crescimento de 31,6% na
comparação com o mesmo período do ano anterior. Tais resultados foram suportados
por expansão da receita nas três linhas de negócio da Companhia, com destaque para
Serviços Qualificados e Serviços Fiduciários, cujo aumento da receita líquida na
comparação entre os semestres ficou em 38,2% e 33,4%, respectivamente.
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Em relação ao aumento observado na Receita Líquida dos segmentos de Serviços
Qualificados e Administração Fiduciária, à exemplo do ocorrido em 2020, este se
deve principalmente ao acréscimo de receita decorrente dos novos FIDCs (Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios) estruturados e iniciados no semestre. Segundo
dados da consultoria Uqbar, a indústria de FIDCs vem de sucessivos períodos de
expansão, tendo crescido 50% em 2019 e 12,2% em 2020. O excelente posicionamento
e “market share” do Grupo nesse segmento permitiu que capturássemos parcela
relevante do crescimento da indústria observado nos últimos anos, resultando em
relevante acréscimo de receita nas áreas de Serviços Qualificados e Administração
Fiduciária. Ocupamos posição de destaque em relação aos FIDCs, sendo o maior
administrador e custodiante por montante emitido, de acordo com o ranking da
Uqbar, além de atuarmos em ambos os serviços em 5 dos 10 maiores FIDCs em
funcionamento no país.
Além dos FIDCs, contribuiu significativamente para o aumento na receita de Serviços
Qualificados a forte expansão na quantidade de operações iniciadas na nossa área de
Escrituração, com 99 novos ativos no primeiro semestre de 2021, mais que o dobro
da quantidade no mesmo período de 2020.
Outro destaque foi no segmento de Serviços Fiduciários, com 98 operações iniciadas
neste primeiro semestre, com forte recuperação de “market share” nas debêntures
e CRIs e consolidação da liderança nas LIGs. Os resultados obtidos por este segmento
refletem não somente a mudança no ambiente de negócios, com aumento na
quantidade de novas operações no mercado, mas também a assertividade das novas
estratégias comerciais idealizadas e implementadas no período.
As Despesas Operacionais no primeiro semestre de 2021 foram impactadas
principalmente pela mudança na estrutura de compensação da remuneração da alta
administração após a reorganização societária do Grupo, além de gastos
extraordinários relacionados a tais movimentos realizados pelo Grupo OT no período.
Não obstante, o aumento no EBITDA do primeiro semestre de 2021 na comparação
com o mesmo período do ano anterior foi de 16,3%, considerado excelente pela
Administração da Companhia. Para o segundo semestre, esperamos manter a
assertividade comercial adotada no primeiro, de modo a sustentar o ritmo de
crescimento esperado para a Companhia sem prescindir do rigor e diligência adotados
na seleção de novas operações e parceiros comerciais que sempre nortearam nossa
interação com o mercado.
Por fim, cabe destacar que não houve variação expressiva na inadimplência
observada em nossa carteira de contratos mesmo num período ainda impactado pelos
efeitos da pandemia, contribuindo para o crescimento sustentável e higidez
financeira do Grupo, respeitando nosso compromisso de geração de valor à longo
prazo para clientes, colaboradores, acionistas e sociedade.
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Declaração da Administração
A Administração do Grupo declara que discutiu, reviu e concorda com as opiniões
expressas no relatório dos auditores independentes, assim como reviram, discutiram
e concordam com as demonstrações financeiras consolidadas intermediárias relativas
ao semestre findo em 30 de junho de 2021.
Relacionamento com Auditores Independentes
Em atendimento à Instrução CVM n° 381, o Grupo informa que não contratou os
auditores independentes para prestação de outros serviços que não fossem os
serviços de auditoria de suas demonstrações financeiras ou dos fundos administrados
pelas empresas integrantes de seu grupo econômico.
A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor,
de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não
deve auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções gerenciais no seu cliente
ou promover os interesses deste.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros pela confiança em nós
depositada, e a cada um dos colaboradores que constroem diariamente a nossa
história ao longo desses 30 anos.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2021.
A Administração.
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores
Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados, Diretores da
OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”), declaram que:
(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
referentes ao período findo em 30 de junho de 2021; e
(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao período
findo em 30 de junho de 2021.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS INTERMEDIÁRIAS
Aos
Administradores e acionistas
Oliveira Trust S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias da Oliveira Trust
S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 30 de junho de 2021 e as
respectivas demonstrações, individuais e consolidadas , do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada , da Oliveira Trust S.A. em 30 de junho de 2021, o desempenho,
individual e consolidado, de suas operações e os seus fluxos de caixa, individuais e consolidados, para
o semestre 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 sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias
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 intermediárias”. 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 de 30 de junho de 2021. 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
intermediárias e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Receitas de prestação de serviços (Notas nºs 21
e 28)
As receitas de prestação de serviço da Companhia
são compostas substancialmente por serviços de
administração de fundos de investimento,
serviços qualificados e serviços fiduciários.

Resposta da auditoria ao assunto
Realizamos o entendimento do ambiente de
controles internos referente aos processos de
reconhecimento de receitas.

Essas receitas são mensuradas conforme os
termos contratuais que consideram valores fixos
ou percentual de comissão para os serviços
prestados. O reconhecimento da receita requer
controles da Administração para determinação
do registro contábil, no momento em que os
serviços são prestados.

Efetuamos,
também,
o
confronto
das
informações analíticas contidas nos sistemas
operacionais com a receita reconhecida no
sistema
contábil.
Em
base
amostral,
inspecionamos a documentação suporte das
receitas registradas, e confrontamos com a
liquidação financeira subsequente. Além disso,
efetuamos o recálculo de determinadas
transações de receitas registradas.

Considerando a relevância dessas receitas no
contexto
das
demonstrações
financeiras
individuais e consolidadas intermediárias, essa
área foi foco em nossa auditoria.

Dessa forma, nossos procedimentos de auditoria
nos proporcionaram evidências apropriadas e
suficientes de auditoria no contexto das
demonstrações
financeiras
individuais
e
consolidadas intermediárias.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações, individuais e consolidadas intermediárias, do Valor Adicionado (DVA) referentes
ao semestre findo em 30 de junho de 2021, 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
individuais e consolidadas intermediárias da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos
se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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.
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 intermediárias
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
intermediárias e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias 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 intermediárias,
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 individuais e
consolidadas intermediárias ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas intermediárias
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas intermediárias 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 individuais e consolidadas intermediárias
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia e suas controladas
continuarem 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 intermediárias, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras, que compreende a
diretoria da Companhia e suas controladas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
intermediárias
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas intermediárias, 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 individuais e consolidadas intermediárias.
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 intermediárias, 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 à 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;
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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 intermediárias 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
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas intermediárias do semestre 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.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/F
Fernando Pereira da Silva Marques
Contador CRC 1 RJ 092490/O-3
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OLIVEIRA TRUST S.A. (anteriormente Confiance Participações S.A.)
Balanços patrimoniais
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)
Ativo
Controladora
Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Outros créditos
Não circulante
Créditos tributários
Investimento em controladas
Outros investimentos
Direitos de uso
Imobilizado
Intangível

5
6
7
9
8

Consolidado

30/06/2021
18.572
817
17.754
1

31/12/2020
2.627
49
2.578
-

30/06/2021
78.482
32.541
34.248
7.055
4.638

31/12/2020
7.026
214
6.153
325
334

30.476
30.476
-

1.231
1.231
-

12.902
2.497
16
8.610
1.719
60

831
11
572
246
2

49.048

3.858

91.384

7.857

30/06/2021
13.728
123
13.212
375
18
-

31/12/2020
2.578
2.578
-

30/06/2021
49.419
15.391
13.212
2.134
6.798
8.529
3.354
6.646
6.646

31/12/2020
6.393
2.079
2.578
388
1.259
89
184
184

24
9
10
11
12

Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Nota
Circulante
Fiscais e previdenciários
Dividendos a pagar
Arrendamento a pagar
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar

14
15
16
17
18
19

Passivo não circulante
Arrendamento financeiro

16

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

20

35.320
30.999
4.417
(96)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

49.048

1.280
1.000
280
3.858

35.320
30.999
4.417
(96)
91.384

1.280
1.000
280
7.857

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
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OLIVEIRA TRUST S.A. (anteriormente Confiance Participações S.A.)
Demonstrações do resultado
Semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2021
(Em milhares de Reais)
Controladora
Nota

30/06/2021

Receita bruta da prestação de serviços
( - ) Descontos concedidos
( - ) Impostos sobre o faturamento
Receita líquida da prestação de serviços
Receitas/despesas operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Reversão (provisão) para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais

21

22
7
9

Lucro operacional, antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

23

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

24

30/06/2020

Lucro por ação:
Básico e diluído
Ordinárias
Preferenciais

30/06/2021

-

-

-

-

90.166
(7.671)
82.495

30.334
(599)
(538)
31.471
-

14.796
(40)
(15)
14.851
-

(40.540)
(26.900)
(12.752)
216
(1.298)
194

30.334

14.796

41.955

6
6
-

-

30.340

14.796

(1)
(1)

Lucro líquido no semestre

Consolidado

-

690
999
(309)

30/06/2020
24.174
(150)
(1.887)
22.137
(4.767)
(3.887)
(622)
(352)
(63)
155
2
17.370
82
102
(20)

42.645

17.452

(12.306)
(13.282)
976

(2.656)
(2.656)
-

30.339

14.796

30.339

14.796

0,105442
0,105442

1,050983
1,050983

0,105442
0,105442

1,050983
1,050983

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
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195

-

(160)
64

30.243
30.243

14.796
14.796

14.796
14.796

-

(96)

30.243
30.243

14.796

30.339

01/01/2020 a
30/06/2020

Controladora
01/01/2021 a
30/06/2021

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Resultado abrangente total

Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de renda e contribuição social
Resultado abrangente total

Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes

Lucro líquido do Semestre
Outros Resultados Abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado
Variação do valor justo dos ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes

Demonstrações dos resultados abrangentes
Semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2021
(Em milhares de Reais)

OLIVEIRA TRUST S.A. (anteriormente Confiance Participações S.A.)

30.243
30.243

30.243
30.243

(160)
64

(96)

30.339

14.796
14.796

14.796
14.796

-

-

14.796

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado
01/01/2021 a
30/06/2021

18
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28.522
1.197

Aumento do capital social
Em bens
Em espécie

30.999

Legal

1.517

(200)
1.517

-

200

200

-

-

200

Reservas de Lucros
Outras

2.900

(80)
2.900

-

80

-

-

-

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas

Saldos em 30 de junho de 2021

280
-

1.000

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Em reservas
Lucro líquido do exercício
Ajuste de avaliação patrimonial
Dividendos distribuídos
Constituição de reservas de lucros

1.000

-

Saldos em 30 de junho de 2020

-

Lucro líquido do exercício

Dividendos distribuídos

Saldos em 01 de janeiro de 2020

Capital Social
1.000

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

OLIVEIRA TRUST S.A. (anteriormente Confiance Participações S.A.)

patrimonial

-

-

-

-

-

-

(96)

(96)
-

Ajuste de avaliação
Lucros

-

30.339
(25.922)
(4.417)

-

-

3.377

(11.419)

14.796

-

Total

19

35.320

30.339
(96)
(25.922)
-

28.522
1.197

1.280

4.577

(11.419)

14.796

1.200

OLIVEIRA TRUST S.A. (anteriormente Confiance Participações S.A.)
Demonstração dos fluxos de caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2021
(Em milhares de Reais)
Controladora
30/06/2021
30/06/2020

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

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

30.340

14.796

42.645

17.452

Ajustes:
Depreciação e amortização
Provisão para perdas ao valor recuperável
Juros sobre contratos de arrendamento
Outros
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) ajustado

(31.471)
(1.131)

(14.851)
(55)

1.214
(1.514)
309
72
42.726

204
415
20
18.091

(768)
(1)
(769)

(83)
(83)

(7.377)
(3.209)
(10.586)

2.217
(240)
1.977

(10.736)
(7.478)
(164)
3.780
(14.598)

(2.658)
(13)
107
(2.564)

(Aumento) redução em contas do ativo
Ativos financeiros
Outros créditos e Contas a Receber
Total do (aumento) redução em contas do ativo
Aumento(redução) em contas do passivo
Imposto de renda e contribuição social pagos
Obrigações fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Obrigações diversas
Total do aumento (redução) em contas do passivo

(1)
123
394
516

-

Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais

(1.384)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Aquisição de investimentos
Dividendos recebidos
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento

(195)
15.670
15.475

17.448
17.448

1.197
(15.288)
(14.091)

(17.312)
(17.312)

(1.183)
1.197
(21.289)
(21.275)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Aumento do capital social
Dividendos pagos
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de financiamento

(138)

17.542

(74)

(74)

17.504

-

(184)
(17.312)
(17.496)

Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

-

(2)

(3.807)

8

Caixa e equivalentes de caixa - início
Saldo inicial oriundo da MCFL/DTVM - (ver Nota 9)
Caixa e equivalentes de caixa - final

-

2
-

214
36.134
32.541

14
22

Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

-

(2)

(3.807)

8

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas

20

197

OLIVEIRA TRUST S.A. anteriormente Confiance Participações S.A.)
Demostrações do valor adicionado
Semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2021
(Em milhares de Reais)
Controladora
30/06/2021
30/06/2020
Receitas
Prestação de serviço
Outras receitas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Descontos concedidos

-

Insumos de terceiros
Processamento de dados
Água energia e gás
Comunicações
Serviços técnicos
Outras

(538)
(18)
(474)
(46)
(538)

Valor adicionado Bruto
Depreciação e amortização

-

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

(538)

Valor adicionado recebido em transferência - resultado de equivalência patrimonial

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020
-

(15)
(15)
(15)
(15)

90.576
90.166
194
216
-

23.674
24.174
2
(352)
(150)

(13.013)
(5.066)
(172)
(437)
(3.102)
(4.236)
77.563

(323)
(36)
(7)
(99)
(181)
23.351

(1.214)

(204)

76.349

23.147

31.471

14.851

-

-

6

-

999

102

30.939

14.836

77.348

23.249

(30.939)

(14.836)

(77.348)

(23.249)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
Fundo de garantia por tempo de serviço

(500)
(495)
(5)
-

(36)
(21)
(15)
-

(23.252)
(18.839)
(3.592)
(821)

(3.377)
(2.479)
(747)
(151)

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais

(100)
(100)
-

(4)
(4)
-

(23.757)
(19.863)
(3.894)

(5.076)
(4.033)
(1.043)

Remuneração de capitais próprios

(30.339)

(14.796)

(30.339)

(14.796)

Dividendos
Reservas de lucros

(25.922)
(4.417)

(11.419)
(3.377)

(25.922)
(4.417)

(11.419)
(3.377)

Valor adicional recebido em transferência - Receita financeira
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
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OLIVEIRA TRUST S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas intermediárias
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
1.

Informações Gerais
A Oliveira Trust S.A., anteriormente denominada Confiance Participações S.A.
(“OT S.A.”, “Controladora” ou “Companhia”), com Sede na Avenida das
Américas nº 3434, Bloco 7, Sala 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP:
22.640-102, é uma sociedade anônima, brasileira, de capital fechado, que foi
constituída em setembro de 2014, com o objetivo de participar em outras
sociedades.
A Oliveira Trust S.A está em processo de registro junto a Comissão de Valores
Mobiliários e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), de modo a estar habilitada
a ter as suas ações negociadas em bolsa de valores. Como parte desse processo,
no primeiro semestre de 2021, os acionistas aprovaram: (i) a alteração da
denominação da Companhia; (ii) alteração do Estatuto Social para, entre
outros, adaptá-lo aos requerimentos de uma Companhia aberta e ao
regulamento do segmento especial de governança corporativa da B3
denominado “Nível 2”; e (iii) a reorganização societária na qual as empresas
MCFL Participações S.A.(“MCFL”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“OT DTVM”) e OT
Pagamentos S.A., que já eram controladas direta ou indiretamente pelos
mesmos acionistas controladores da Companhia, passaram a ser controladas
pela OT S.A., tornando-se assim a empresa controladora das empresas do Grupo
Oliveira Trust (“Grupo”).
O órgão máximo de decisão é o Conselho de Administração, que autorizou a
emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
intermediárias em 28 de julho de 2021.
Efeito do coronavírus sobre as demonstrações financeiras
A administração do Grupo acompanha as recomendações do Ministério da
Saúde, das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os
normativos do BACEN e Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e
impactos da pandemia do COVID-19, decretada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), desde o dia 11 de março de 2020.
Para a preservação da segurança e saúde dos colaboradores, seus familiares,
prestadores de serviços e clientes, o Grupo adotou rígidos protocolos de
segurança nos locais de trabalho, em conformidade com as recomendações das
autoridades públicas, assim como trabalho remoto em larga escala de seus
colaboradores.
Até o momento, não foi identificado impacto negativo e relevante nas
demonstrações financeiras da Companhia em virtude dos efeitos da pandemia
do COVID-19.
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OLIVEIRA TRUST S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas intermediárias
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
2.

Relação de entidades consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas intermediárias em 30 de junho de
2021, abrangem as entidades controladas Oliveira Trust Servicer S.A. (“OT
Servicer”), Holding Trust S/A (“Holding Trust”), MCFL Participações S.A.
(“MCFL”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“OT
DTVM”) e OT Pagamentos S.A., sendo a participação da Controladora em cada
uma das controladas, como segue:

Empresas controladas
Oliveira Trust Servicer S.A.
Holding Trust S/A
MCFL Participações S.A.
Oliveira Trust D.T.V.M S.A.
OT pagamentos

Ramo de atividade
Prestação de serviços
Holding
Holding
Distribuidora de TVM
Instituição de pagamento

Controle
Direto
Direto
Direto
Indireto
Indireto

Participação no capital (%)
30/06/2021
31/12/2020
100
100
100
100
100

100
100
-

As demonstrações financeiras consolidadas intermediárias de 30 de junho de
2020, apresentadas de forma comparativa às do semestre atual, abrangem as
entidades controladas OT Servicer e Holding Trust.
(i)

Oliveira Trust Servicer S.A.

Com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 202, barra da tijuca – Rio
de janeiro – RJ – CEP 22.640-102, é uma sociedade anônima, brasileira, de capital
fechado. Foi constituída em 15 de agosto de 1997, com o objetivo de prestação de
serviços de consultoria e assessoria na elaboração de estudos de viabilidade e no
planejamento e estruturação de operações financeiras, bem como de consultoria
na intermediação, na fiscalização e no controle de ativos; prestação de serviços
de controle e expedição de cobrança simples de ativos de terceiros; assessoria a
credores e/ou devedores, em reestruturação de dívidas; assessoria a empresas e
instituições financeiras na emissão pública de valores mobiliários; representação
de credores em operações estruturadas (“Trustee”); a prestação de serviço de
administração e/ou gestão de bens de terceiros, fundos de investimento e a
administração de carteira de valores mobiliários; e a prestação de Serviços
qualificados, notadamente controladoria de ativos e passivos para fundos de
investimento.
(ii)

Holding Trust S.A.

Com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, parte, barra da tijuca
– Rio de janeiro – RJ – CEP 22.640-102, é uma sociedade anônima, brasileira, de
capital fechado. Foi constituída em 26 de dezembro de 2016, com o objetivo de
participar em outras companhias, que sejam veículos (“Sociedades de Propósito
Específico”), sem obter controle ou poderes sobre estes, tendo em vista que tais
veículos são criados para abrigar bens e/ou direitos de credores e viabilizar a
prestação de serviços de “trustee” e outros. Tais serviços são remunerados de
acordo com as práticas de mercado, sendo todos os direitos e obrigações, assim
como os riscos e retornos, substancialmente repassados aos credores dos referidos
veículos. Assim, na execução desses objetivos a Holding participa:
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(a) na Geyve Participações e Serviços Fiduciários S.A. até a data de 28 de maio de
2021, data de liquidação da companhia, cujo saldo contábil do investimento
era de R$ 1 (R$ 1 em 2020), sendo que o Capital Social do veículo era de R$ 1
(R$ 1 em 2020). O veículo foi criado para abrigar os bens e direitos de certos
credores decorrentes de execução de garantias de operações de crédito, na
qual atua na prestação de serviços fiduciários remunerados a preço fixo,
independente da performance dos bens e direitos da Geyve, sendo os riscos e
benefícios dos referidos bens e ativos transferidos aos credores;
(b) na SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., cujo saldo
contábil do investimento em 30 de junho de 2021 é de R$ 10 (R$ 10 em 2020),
sendo o Capital Social do veículo de R$ 10 (R$ 10 em 2020). O veículo foi criado
para abrigar os direitos creditórios financeiros cedidos ao veículo por entidade
originadora (“cedente”), como lastro (alienação fiduciária) da emissão de
debêntures realizada e subscrita por debenturistas ("principal"), na qual
empresas ligadas atuam na prestação de serviço de controle e verificações
conforme estabelecido em contrato, sendo remuneradas a preço fixo,
independente da performance dos direitos creditórios da SRC, sendo os riscos
e benefícios dos referidos direitos creditórios transferidos integralmente aos
credores (debenturistas) e/ou cedente.
(c) na SRC II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., constituída
em 14 de abril de 2021, cujo saldo contábil do investimento em 30 de junho
de 2021 é de R$ 10, sendo o Capital Social do veículo de R$ 10. O veículo foi
criado para abrigar os direitos creditórios financeiros cedidos ao veículo por
entidade originadora (“cedente”), como lastro (alienação fiduciária) da
emissão de debêntures realizada e subscrita por debenturistas ("principal"), na
qual empresas ligadas atuam na prestação de serviço de controle e
verificações conforme estabelecido em contrato, sendo remuneradas a preço
fixo, independente da performance dos direitos creditórios da SRC II, sendo os
riscos e benefícios dos referidos direitos creditórios transferidos integralmente
aos credores (debenturistas) e/ou cedente.
Tendo em vista as características das referidas participações, os ativos e
passivos dos veículos estão apresentados em bases líquidas na rubrica de "Outros
investimentos" no balanço patrimonial.
(iii)

MCFL Participações S.A.

Com sede na Avenida das Américas, 3434, Bloco 7, sala 201, parte, barra da
tijuca – Rio de janeiro – RJ – CEP 22.640-102. Foi constituída em 03 de dezembro
de 2015, com o objetivo de participar exclusivamente no capital da Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Até 31 de dezembro de
2020, a MCFL detinha 31,92% do capital social da OT DTVM, sendo os 69,08%
restantes detidos diretamente pelos acionistas controladores do Grupo. No
primeiro semestre de 2021, com a reorganização societária descrita na Nota n°
20, a MCFL Participações S.A. detém 100% do capital social da OT DTVM.
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(iv)

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

A OT DTVM, controlada direta da MCFL, tem sede na Avenida das Américas,
3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca – Rio de janeiro – RJ – CEP 22.640-102
tem por objetivo administrar carteiras e custodiar títulos e valores mobiliários,
exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos
de investimentos, além das atividades descritas em seu estatuto social,
conforme observado nas disposições legais e regulamentares emanadas
principalmente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central do
Brasil (Bacen).
(v)

OT Pagamentos S.A.

A OT Pagamentos S.A., controlada direta da OT DTVM, tem por objeto a
instituição e administração de arranjo de pagamento próprio, sendo
responsável por desenvolver as regras e procedimentos que disciplinam a
prestação de serviços de pagamento ao público; e a prestação de atividades,
no âmbito do seu próprio arranjo de pagamento ou de terceiros, como
instituição de pagamento, que incluem, mas não se limitam a prestação de
emissão de instrumentos de pagamento pré-pagos. Em 30 de junho de 2021, a
OT Pagamentos se encontra em fase pré-operacional, apresentando capital
social de R$ 3.110.
3.

Base de preparação e declaração de conformidade
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas intermediárias estão descritas abaixo:
a.

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias,
compreendendo o semestre findo em 30 de junho de 2021, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
incluindo os pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatórios
financeiros Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB)).
A Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas
demonstrações financeiras intermediárias. Desta forma, todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras
intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que
correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.
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As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com os critérios abaixo:
(a) Balanço patrimonial ao fim do período intermediário corrente,
comparado ao balanço patrimonial do final do exercício social
imediatamente anterior;
(b) Demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do período intermediário
corrente, comparadas com as do mesmo período intermediário do ano
anterior.
Na elaboração das demonstrações financeiras
considerado o custo histórico como base de valor.
b.

intermediárias

foi

Base de consolidação
Na
elaboração
das
demonstrações
financeiras
consolidadas
intermediárias, foram considerados os requisitos definidos no CPC 36 (R3),
adotando-se as seguintes principais políticas.
(i) Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a OT S.A. detém o controle.
A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou tem direito
a retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a entidade e
tem 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 à Companhia e interrompido quando
esta deixa de ter o controle.
As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas
adotadas pela Controladora.
Nas demonstrações financeiras individuais intermediárias da Controladora
os resultados das controladas são reconhecidos pelo método de
equivalência patrimonial.
(ii)

Transações eliminadas na consolidação

Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas
de transações intragrupo, são eliminados na preparação das
demonstrações financeiras consolidadas.
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Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas
registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o
investimento na proporção da participação da OT S.A. no capital social da
controlada. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira
como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto
em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
4.

Resumo das principais políticas contábeis significativas
a.

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em
milhares de reais. O Real é a moeda funcional e de apresentação. As
informações financeiras apresentadas em milhares de reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de
outra forma.

b.

Caixa e equivalentes de caixa
Correspondem a recursos utilizados para gerenciamento dos compromissos
de curto prazo e, de modo geral, incluem o caixa em espécie, contas
bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras com liquidez
imediata, prazo de vencimento igual ou inferior a três meses e com risco
insignificante de variação no seu valor de mercado. O caixa em espécie e
as contas bancárias são reconhecidos pelo custo amortizado. Já as
aplicações financeiras são reconhecidas pelo montante aplicado,
acrescidos dos rendimentos auferidos e não apresentam diferença
significativa em relação ao seu valor de mercado, correspondendo assim
ao seu valor justo.

c.

Ativos Financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
Contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em
que foram originados, ou seja, quando os serviços foram prestados,
baseados em contratos que estabelecem claramente o valor a serem
faturados por natureza de serviço prestado. Não são adotadas estimativas
para a determinação da receita de prestação de serviços. Todos os outros
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento.
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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 VJR, dos 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.
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado pela
Administração como mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por
meio do resultado (“VJR”) ou valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (“VJORA”).
A Administração realiza uma avaliação do objetivo para o qual um ativo
financeiro é mantido em carteira e que melhor reflete a maneira pela qual
o negócio é gerido.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado, são classificados como ao VJR ou VJORA.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas
as condições a seguir e não for designado como mensurado ao Valor Justo
por meio do Resultado (“VJR”) ou a Valor Justo por meio de Outros
Resultados Abrangentes (“VJORA”):
(ii.1) É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais;
(ii.2) 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.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo financeiro, a
Administração 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 financeiros idênticos, estando nesta categoria as aplicações
financeiras em letras financeiras do tesouro nacional, conforme Nota
n° 6;
Nível 2: Inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo financeiros, diretamente (preços)
ou indiretamente (derivado de preços), estando nesta categoria as
aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários e em
cotas de fundos de investimento, conforme Nota n° 6.


28

205

OLIVEIRA TRUST S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas intermediárias
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
 Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo financeiros, que não são
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Classificação e mensuração subsequente
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao
reconhecimento inicial, a não ser que a OT S.A. 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.
Os ativos financeiros classificados ao custo amortizado são mensurados
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
perdas ao seu valor de recuperação. A receita de juros, ganhos e perdas
auferidas sobre esses ativos, assim com a perda para ajuste ao seu valor
recuperável são reconhecidas no resultado do semestre.
Os ativos financeiros gerenciados com desempenho avaliado com base no
valor justo são mensurados pela Companhia ao valor justo por meio do
resultado. Esses ativos são continuamente mensurados ao valor justo. O
ajuste a valor justo, os juros ou receita de dividendos, são reconhecidos
no resultado do semestre.
Desreconhecimento
Ativos financeiros
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 OT
S.A.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a OT S.A.
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 OT S.A. 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.
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d.

Contas a receber e mensuração das perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela
prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. As
contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, deduzido por
provisão para perdas, quando aplicável.
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela
probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas
a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a
diferença entre os fluxos de caixa devidos, de acordo com o contrato, e
aqueles que a Companhia espera receber).
Em cada data de balanço, a Administração 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.
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo
amortizado é deduzida do valor contábil bruto desses ativos.
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando não há
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou
em parte. Com relação a clientes individuais, é adotada a política de
baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há
mais de 180 dias e a Administração considera que não há mais expectativa
razoável de recuperação. Os acionistas controladores não esperam
nenhuma recuperação significativa do valor baixado, entretanto, os ativos
financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito
para o cumprimento dos procedimentos para a recuperação dos valores
devidos.

e.

Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil
do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado,
somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com
segurança. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um
item do imobilizado.
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f.

Tributos
As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Nome do tributo
Contribuição para o Programa de Integração Social
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Sigla
PIS
COFINS

Alíquotas
0,65%
3,00%

No caso da OT DTVM a alíquota da COFINS aplicável é de 4%.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados, individualmente
por cada entidade, em duas opções, conforme abaixo:
Na opção pelo regime fiscal de “lucro presumido”
A base de cálculo dos tributos é calculada sobre 32% da Receita Bruta de
prestação de serviços, adicionada das demais receitas tributáveis, sendo
estes apurados e pagos trimestralmente, com base nas alíquotas de 15% e
9% respectivamente, com adicional de 10% para o Imposto de Renda, após
redução de R$ 240 da base de cálculo.
Na opção pelo regime fiscal de “lucro real”
A base de cálculo é o lucro anual tributável sobre o qual é aplicada, para
fins de imposto de renda, a alíquota de 15% e, quando aplicável, acrescida
de adicional específico de 10% sobre o lucro tributável que ultrapassar R$
240. Para fins da contribuição social, na OT DTVM é aplicada a alíquota de
15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da
legislação em vigor (ver Notas 24 e 32 (b)).
g.

Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos
Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças
temporárias, foram apurados e registrados, levando em consideração as
alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as
expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram
e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição,
foram atendidos.
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h.

Ativos e passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações legais
(fiscais e previdenciárias)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos, provisão para
riscos e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de
acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes, conforme segue:
 Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem
a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos;
 Provisão para riscos: é reconhecida nas demonstrações financeiras
quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da
Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança;
 Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos
assessores jurídicos: são divulgados nas demonstrações financeiras,
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de
provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de
acordo com a legislação vigente;
 Obrigações fiscais correntes (fiscais e previdenciárias): referem-se a
demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições.

i.

Benefícios a empregados
(i) Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo 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. As participações nos
lucros a empregados são provisionadas em bases mensais pela Companhia,
de acordo com a estimativa de atendimento de metas.
(ii) Benefícios de longo prazo
No primeiro semestre de 2021, a Companhia concedeu benefícios de longo
prazo na forma de bonificação.
Conforme descrito na Nota 20, em 30 de junho de 2021, os acionistas
aprovaram a criação do Plano de Opções aos seus executivos. Não
obstante, ainda não foi aprovado pelo Conselho de Administração qualquer
"programa de opções" dentro do referido Plano de Opções.
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As bonificações são reconhecidas como despesas de pessoal. O passivo é
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso se 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.
j.

Capital social
O capital social da Companhia é composto por ações ordinárias e
preferenciais, as quais são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos de transação diretamente atribuíveis à emissão de novas ações
são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital,
líquidos de impostos.

k.

Lucro por ação – básico e diluído
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido do período
atribuível aos acionistas da OT S.A., considerando o número total de ações
no respectivo período.

l.

Demonstração do valor adicionado
A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado".
Essa demonstração, fundamentada em conceitos macroeconômicos,
buscam apresentar a parcela da OT S.A. na formação do Produto Interno
Bruto (“PIB”) por meio da apuração dos respectivos valores adicionados
tanto pela Companhia, quanto o recebido de outras entidades, como
também a distribuição desses montantes aos seus empregados, esferas
governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos,
financiamentos e títulos de dívida, acionistas controladores e não
controladores, e outras remunerações que configurem transferência de
riqueza a terceiros. O referido valor adicionado representa a riqueza
criada, de forma geral, medido pelas receitas de vendas de bens e dos
serviços prestados, menos os respectivos insumos adquiridos de terceiros,
incluindo também o valor adicionado produzido por terceiros e transferido
à Companhia.
A DVA é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e
apresentada como informação suplementar às demonstrações financeiras
intermediárias para fins de IFRS.
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m.

Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são apresentados de modo consistente com o
relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões da OT
S.A., conforme decisão da diretoria, que é o órgão responsável pela
alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos
operacionais.

n.

Uso de estimativas e julgamentos
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 práticas contábeis
da Companhia e suas controladas. Aquelas áreas que requerem maior nível
de julgamento e que possuem maior complexidade, bem como as áreas
cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras intermediárias estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
 Nota n° 4(h) – mensuração da provisão para contingências;
 Nota n° 6 – mensuração do valor justo dos ativos financeiros (títulos e
valores mobiliários);
 Nota n° 7 – mensuração de perda de crédito esperada para contas a
receber. Principais premissas utilizadas na determinação do valor da
perda esperada.

o.

Normas contábeis e interpretações ainda não efetivas
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um
impacto significativo nas informações financeiras da Companhia e suas
controladas.
 Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
 Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC

27/IAS 16);
 Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3);
 Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao
CPC 26/IAS 1); e
 CPC Liquidação – Entidades em liquidação.
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p.

Informações financeiras combinadas em 30 de junho de 2020
Considerando-se que até 31 de dezembro de 2020, a Companhia detinha o
controle da OT Holding e da Servicer e no primeiro semestre de 2021, com
base na reorganização societária descrita na Nota 1, passou também a
controlar a MCFL e suas controladas e, de modo a facilitar o entendimento
e apresentar uma melhor base de comparabilidade para o leitor,
apresenta-se a seguir as informações financeiras combinadas
intermediárias para o semestre findo em 30 de junho de 2020.
As informações financeiras combinadas intermediárias foram elaboradas
tomando como base as demonstrações financeiras individuais e/ou
consolidadas de cada uma das entidades incluídas na combinação, e foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
incluindo os pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial o CPC 44, bem como as
normas internacionais de relatórios financeiros (Internacional Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo Internacional Accounting
Standards Board (IASB)
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das informações
financeiras de cada entidade incluída nas informações financeiras
combinadas intermediárias:
(i) Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as
entidades;
(ii) Eliminação dos ganhos e perdas não realizados oriundos de transações
entre as entidades incluídas na combinação;
(iii) Eliminação dos resultados de equivalência patrimonial contra o
investimento na proporção da participação no capital social da
controlada combinada; e
(iv) Eliminação do patrimônio líquido das entidades controladas contra o
correspondente investimento nas entidades controladoras incluídas
na combinação.
As informações financeiras das entidades operacionais incluídas nas
informações financeiras intermediarias combinadas em 30 de junho de
2020 encontram-se detalhadas a seguir:
Servicer
Ativo
Patrimônio Líquido
Lucro líquido

8.128
4.262
14.712

Holding Trust
232
151
139

MCFL (*)
61.109
23.264
11.634

(*) Informações financeiras combinadas com as controladas OT DTVM e OT Pagamentos,
incluindo também a participação direta dos acionistas controladores no capital
social da OT DTVM.
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(a)

Balanço patrimonial combinado
30.06.2020
59.392
30.193
24.415
553
4.231

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Ativo não circulante
Créditos Tributários
Ativos financeiros
Outros Investimentos
Direitos de uso
Imobilizado
Intangível

10.139
59
171
8.482
1.345
82

Total do Ativo

69.531

Passivo circulante
Fiscais e previdenciários
Arrendamento a pagar
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

35.169
11.022
2.688
12.353
5.547
2.805
754

Passivo não circulante
Arrendamento a pagar

(b)

6.521
6.521

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva Legal
Outras reservas de Lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

27.841
7.534
1.019
19.297
(9)

Total do passivo e patrimônio líquido

69.531

Demonstração do resultado combinado
Receita líquida da prestação de serviços
Receitas/despesas operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas esperadas
Perda de créditos não recuperados
Outras receitas (despesas) operacionais

30.06.2020
62.569
(26.517)
(17.367)
(8.882)
(217)
(300)
249

Lucro antes do resultado financeiro

36.052

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

749
1.026
(277)

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro líquido do semestre

36.801
(10.371)
(10.430)
59
26.430
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(c)

Fluxo de caixa – método indireto
30.06.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes de imposto de renda e contribuição social
Ajustes:
Depreciação e amortização
Provisão para perdas esperadas
Juros sobre contratos de arrendamento
Outros
Lucro ajustado

36.801
1.054
517
277
38.649

Redução em contas do ativo
Ativos financeiros

7.121

Contas a Receber Cliente

1.339

Outros créditos
Total da redução em contas do ativo

1.176
9.636

Aumento(redução) em contas do passivo
Imposto de renda e contribuição social pagos
Obrigações fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Obrigações diversas
Total do aumento/(redução) em contas do passivo
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Dividendos pagos
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa - início
Caixa e equivalentes de caixa - final

(14.843)
(130)
4.905
811
(9.257)
39.028
(383)
(383)
(1.011)
(18.160)
(19.171)
19.474
10.719
30.193

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

19.474
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(d) Participação no resultado por segmentos (*)
No semestre findo em 30 de junho de 2020 o segmento de administração de
fundos responde por aproximadamente 39,48% (R$ 24.704) do total da
receita líquida do combinado, seguido por serviços qualificados com 37,36%
(R$ 23.377) e serviços fiduciários com 23,16% (R$ 14.488). Desta forma, é
apresentada abaixo a demonstração do resultado por cada um desses
segmentos:
(1)
Fundos

(2)
SQ

(3)
SF

Combinado

Saldos em 30 de junho de 2020
Receita líquida da prestação de serviços

24.704

23.377

14.488

62.569

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Outras receitas/despesas

(9.371)
(6.724)
(2.545)
(189)
87

(10.492)
(6.340)
(4.056)
(192)
96

(6.654)
(4.303)
(2.281)
(136)
66

(26.517)
(17.367)
(8.882)
(517)
249

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas de impostos

15.333

12.885

7.834

36.052

Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social

185
(3.637)

394
(3.560)

170
(3.174)

749
(10.371)

Lucro líquido do semestre

11.881

9.719

4.830

26.430

(*) Ver definição de cada segmento na Nota n° 28.

5.

Caixa e equivalentes de caixa (consolidado)
Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
1.044
214
31.492
31.492
5
32.541
214

Descrição
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)
Operações compromissadas – LFT
Aplicações automáticas em CDB (b)

(a) Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por títulos emitidos pelo
tesouro nacional com o resgate/revenda, com vencimento no dia útil seguinte;
(b) São representadas por aplicações automáticas em Certificados de Depósitos Bancários
(“CDB”) realizados de forma indireta pelas instituições financeiras na qual a Companhia
detém conta corrente, estando disponíveis para resgate automático, descontando os
impostos incidentes aplicáveis aos investimentos em renda fixa.
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6.

31 de dezembro de 2020
Controladora
Consolidado
Valor de
Custo
Valor de
Custo
mercado
Amortizado
Mercado
Amortizado
.
.
74
74
.
.
1.202
1.202
49
49
4.877
4.877
49
49
6.153
6.153

30

(a) As Letras Financeiras do Tesouro (“LFT”) são títulos emitidos pelo Governo, com alta liquidez no mercado e mantidas para negociação,
mensurado pelo valor justo por meio de resultado;
(b) A carteira do fundo OT Soberano é composta, substancialmente, por letras financeiras do tesouro (“LFT”) e operações compromissadas, com
lastro em títulos públicos. As cotas do fundo não têm prazo de carência para resgate.

Nível de
Descrição
hierarquia
Certificados de depósitos bancários Nível 2
Letras financeiras do tesouro (a)
Nível 1
Nível 2
Fundo OT Soberano (b)

30 de junho de 2021
Controladora
Consolidado
Valor de
Custo
Valor de
Custo
mercado
Amortizado
mercado
Amortizado
352
352
2.005
2.005
465
465
16.510
16.510
817
817
18.515
18.515

(i) Avaliados pelo valo justo por meio de resultado

Os ativos financeiros são compostos pelos títulos e valores mobiliários, a seguir demonstrados.

Ativos financeiros
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(ii) Avaliados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes

Nível de
hierarquia
Nível 1

Descrição
Letras financeiras do tesouro (c)

30 de junho de 2021
Consolidado
Valor de
Custo
mercado
amortizado
15.733
15.893
15.733
15.893

(c) As Letras Financeiras do Tesouro (“LFT”) são títulos emitidos pelo Governo, com alta
liquidez no mercado e mantidas para negociação, mensurado pelo valor justo por meio
de outros resultados abrangentes.

7.

Contas a receber de clientes e provisão para perdas esperadas (Consolidado)
Refere-se as contas a receber com expectativa de recebimento no curto prazo,
líquido da provisão para perdas esperadas:
(i)

Saldo por natureza
Descrição
Serviços prestados a receber, dos quais:
A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos de 181 a 360 dias
Vencidos acima de 361dias
Provisão para perdas esperadas

(ii)

30/06/2021
12.559

31/12/2020
2.401

6.198
756
667
292
1.013
1.114
2.519
(5.504)

310
226
200
288
418
959
(2.076)

7.055

325

Movimentação da provisão para perdas esperadas, associada ao contas
a receber por serviços prestados
Em conformidade com os princípios estabelecidos na Nota 4(d), a provisão
é constituída com base em perdas esperadas de créditos a receber por
serviços prestados, como também na análise de risco individual das contas
a receber, onde seu montante é considerado suficiente para cobrir
eventuais perdas ao valor de recuperação de contas a receber de clientes.
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A metodologia consiste em atribuir aos títulos que compõem as contas a
receber um rating, determinado pelos dias em atrasado do título vencido,
o qual define percentual do valor contábil que será provisionado. Para
contas a receber de um mesmo devedor a provisão é mensurada sobre todo
o fluxo de caixa esperado desse devedor, levando em consideração a
classificação que representa o maior risco, a natureza da transação e as
características das operações.
Descrição
Saldos iniciais

30/06/2021
(2.076)

31/12/2020(*)
(1.300)

30/06/2020
(1.300)

Saldo oriundo da MCFL
Constituição
Reversão

(3.644)
(2.512)
2.728

(1.820)
1.044

(1.196)
844

Saldos finais

(5.504)

(2.076)

(1.652)

(*) Movimentação do exercício
(iii)

Perdas de créditos não recuperados
No semestre findo em 30 de junho de 2021 houve baixa como perdas
efetivas para os valores considerados incobráveis, no montante de R$1.298
(R$ 63 em 2020).

8.

Outros créditos (Consolidado)
(i)

Composição do saldo por natureza
Descrição
Adiantamentos e antecipações salariais
Gastos a apropriar (*)
Outras contas a receber
PIS, COFINS, IR E CSLL a compensar

30/06/2021
631
938
44
3.025
4.638

31/12/2020
13
6
216
99
334

(*) Refere-se aos gastos incorridos com processo de abertura de capital, que serão
apropriados ao momento da sua efetivação.
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(ii)

(i)

Servicer
18.082
1.000
200
1.200
18.583
18.583

Total
90.566
29.727
866
30.476
31.471
30.846

Saldos finais

Dividendos declarados
Dividendos recebidos

Saldos iniciais

Descrição

Movimentação da conta de dividendos a receber (Controladora)

Total
8.360
1.010
202
4.413
14.851
11.650

17.754

30.846
(15.670)

30/06/2021
2.578

30/06/2020
Holding
Servicer
Trust
8.128
232
1.000
10
200
2
4.262
151
14.712
139
11.650
-

(*) Informações financeiras consolidadas com as controladas OT DTVM e OT Pagamentos.

Ativo
Capital social
Reserva de lucros
Patrimônio líquido
Lucro líquido (prejuízo)
Dividendos distribuídos

30/06/2021
Holding
MCFL (*)
Trust
142
72.342
10
28.717
21
645
10
29.266
(21)
12.909
12.263

Informações financeiras das investidas:

9. Investimentos em controladas (Controladora)

Total
7.808
1.010
221
1.231
31.004
30.985

33

2.578

30.985
(34.286)

31/12/2020 (*)
5.879

31/12/2020
Holding
Servicer
Trust
7.561
247
1.000
10
200
21
1.200
31
30.851
153
30.851
134

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas intermediárias
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)

OLIVEIRA TRUST S.A.

220
(21)
10

1.200

-

18.583
(18.583)

-
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-

Holding

29.266

19.355
12.909
(96)
(12.263)

195

9.166

MCFL

30/06/2021

-

(19.355)
-

-

19.355

DTVM

30.476

31.471
(96)
(30.846)

195

28.521

Total
1.231

4.262

14.712
(11.650)

-

-

OT
Servicer
1.200

151

139
-

-

-

Holding
12

30/06/2020

4.413

14.851
(11.650)

-

-

Total
1.212

1.231

31.004
(30.985)

-

-

Total
1.212

31/12/2020

34

(*) Em função da reorganização societária descrita na Nota nº 20, em 2021, os acionistas da OT S.A., aumentaram o capital social da Companhia
com as participações de 100% do capital social da MCFL e de 60,92% do capital da OT DTVM aos seus respectivos valores patrimoniais contábeis
em 31 de dezembro de 2020; na sequência, a OT S.A. aumentou o capital da MCFL com as ações representativas de 60,92% do capital social
da OT DTVM e R$ 195 em espécie. Desta forma a Companhia passou a deter, direta e indiretamente, 100% do capital da MCFL e da OT DTVM,
sendo esses investimentos avaliados por equivalência patrimonial e objeto de consolidação nas demonstrações financeiras da Companhia.

Saldos finais

Aquisições (*)
Aumento de capital em
espécie (*)
Aumento de capital em
ações (*)
Equivalência patrimonial
Ajustes aval. patrimonial
Dividendos declarados

Saldos iniciais

OT
Servicer
1.200

(iii) Movimentação dos investimentos (Controladora)

(*) Movimentação do exercício.
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10. Direitos de uso (Consolidado)
Trata-se do valor contábil, referente a leasing operacional de equipamentos de
informática e aos direitos de uso dos imóveis, situados nos seguintes endereços:
(a) No conjunto nº 132, 13º andar do edifício Bertolucci, na Rua Joaquim
Floriano, nº 1.052, Itaim bibi – São Paulo/SP; e
(b) Na Avenida das Américas nº 3434, 2° pavimento, Bloco 7, Salas 201 a 208,
adquirido por conta da incorporação.
Ambos os imóveis são de uso exclusivo do locatário, conforme estabelecido nos
contratos de aluguel (classificados como contratos de arrendamento).
A movimentação dos direitos de uso está a seguir demonstrada:
Descrição
Saldos iniciais
Depreciação
Baixa de contratos (*)
Novos contratos (*) (**)
Incorporação da MCFL (ver Nota n° 9)
Saldos finais

30/06/2021
572
(968)
(6.523)
8.528
7.001
8.610

31/12/2020
164
(356)
764
572

(*) Em maio de 2021, o contrato de locação do imóvel sito à Avenida das Américas foi

renegociado e o valor das parcelas o índice de atualização e o prazo, foram alterados. A
baixa reflete o término do contrato anterior. Em novos contratos é apresentada a posição
atual do contrato;
(**) Em junho de 2020, foi celebrado um aditamento do contrato na OT Servicer, prorrogandoo por mais 24 meses, sem alteração de cláusulas contratuais, exceto o prazo.
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Descrição
Instalações
Móveis e equipamentos de
uso
Sistema de comunicação
Sistema de processamento
de dados
Sistema de segurança
Outros
362
67
345
15
96
1.052

20%
20%
20%

Custo de
aquisição em
31/12/2020
167

10%
10%

Taxa de
depreciação
a.a.
10%

11. Imobilizado (Consolidado)

1.276
6
506
2.545

567
190

Custo de
aquisição
Incorpora do
da MCFL em
01/01/2021
6
-

-

68
74

Aquisição

Baixa

-

-

-

1.689
21
602
3.671

935
257

Custo de
aquisição em
30/06/2021
167

(920)
(20)
(188)
(1.952)

(618)
(122)

Depreciação
acumulada
(84)

769
1
414
1.719

317
135

Total líquido
30/06/2021
83
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63
2
20
246

65
5

Total
líquido
31/12/2020
91
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12. Intangível (Consolidado)
Softwares e
licenças de uso
20%

Taxas anuais de amortização
Custo
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Total
-

139

139

Saldo oriundo da OT DTVM (*)

329

329

Saldos em 30 de junho de 2021

468

468

(396)

(396)

(12)

(12)

Saldos em 30 de junho de 2021

(408)

(408)

Saldo contábil líquido
Saldos em 30 de junho de 2021

60

60

Amortização
Saldos em 31 de dezembro de
Despesas de amortização

(*) Ver Nota n° 9(iii).

13. Impairment
A Administração efetua, anualmente, análise com objetivo de verificar
evidências que possam indicar uma redução no valor recuperável dos seus ativos
não financeiros. No semestre findo em 30 de junho 2021 e de 2020, não foram
identificados fatores que pudessem indicar uma redução no valor recuperável
dos ativos.
14. Obrigações fiscais e previdenciárias
Referem-se a obrigações de impostos a pagar.
Descrição
IRPJ e CSLL a pagar sobre o lucro tributável
Impostos s/ faturamento (ISS/PIS/COFINS)
Impostos e contribuições s/ salários
Impostos a recolher sobre serviços de terceiros

Controladora
30/06/2021
1
122
123

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
11.697
1.501
1.810
373
1.490
204
394
1
15.391
2.079
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15. Dividendos a pagar

Descrição
Saldo inicial
Saldo oriundo da
MCFL (*)
Dividendos
declarados no
período
Dividendos
pagos
Saldo final

30/06/2021
2.578

Controladora
30/06/2020
5.893

31/12/2020
5.893

30/06/2021
2.578

Consolidado
30/06/2020
5.893

31/12/2020
5.893

-

-

-

6.001

-

-

25.922

11.419

30.835

25.922

11.419

30.835

(15.288)
13.212 (**)

(17.312)
-

(34.150)
2.578

(21.289)
13.212

(17.312)
-

(34.150)
2.578

(*) Ver Nota nº 9 (iii);
(**) Os dividendos serão pagos até 29 de agosto de 2021.

16. Arrendamento a Pagar (Consolidado)
Em conformidade com o IFRS 16, o passivo de arrendamento é reconhecido pelo
valor presente dos seus fluxos de pagamento à taxa incremental de desconto,
em contrapartida ao ativo de direito de uso (Nota n° 10).
A movimentação no período pode ser assim demonstrada:
Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
572
164

Saldos iniciais
Saldo oriundo da MCFL (*)
Novos contratos
Baixa de contratos
Juros apropriados
Pagamentos realizados

7.260
8.528
(6.680)
288
(1.188)

764
26
(382)

Saldos finais

8.780

572

Circulante
Não circulante

2.134
6.646

388
184

(*) Ver Nota n° 9 (iii).
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17. Negociação e intermediação de valores (Consolidado)
Refere-se aos depósitos de recursos de clientes da OT DTVM em 30 de junho de
2021, para pagamento de eventos relacionados com as atividades de
escrituração, totalizando R$ 6.798, com liquidação no dia útil seguinte.
18. Obrigações trabalhistas
Descrição
Provisão para férias e 13º salário
Pró-labore
Bonificações a diretores (a)
Participações nos lucros (b)
Outras

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
375
375
-

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
3.838
569
375
1.200
3.103
690
13
8.529
1.259

(a) Conforme aprovado em RCA de 30 de junho de 2021. Refere-se a Plano de Bonificação

apurado e pago anualmente, considerando parâmetros de performance da Companhia
estabelecidos para um período de 4 anos;
(b) Referem-se a participação nos lucros a pagar aos colaboradores da OT S.A., calculada com
base em planos devidamente homologados nos sindicatos competentes.

19. Outras contas a pagar (Consolidado)
Descrição
Adiantamento de clientes (a)
Aluguéis a pagar
Fornecedores a pagar
Credores liquidação pendente

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
18
18
-

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
3.014
89
141
67
132
3.354
89

(a) Correspondem a recursos de fundos de investimento encerrados, transferidos às entidades
administradoras, para fazer face ao pagamento das obrigações assumidas pelos respectivos
fundos, a serem liquidadas pós encerramento dos mesmos.

38

225

OLIVEIRA TRUST S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas intermediárias
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
20. Patrimônio líquido
a.

Capital Social
Em 30 de junho de 2021 o capital social subscrito da Companhia totaliza
R$ 30.999, totalmente integralizado, representado por 341.150.000 ações
sem valor nominal, sendo 172.280.750 ações ordinárias e 168.869.250
ações preferenciais sem direito a voto, mas possuem prioridade na
distribuição de dividendos e no reembolso do capital social, sem prêmio.
Em 30 de junho de 2020, o capital social subscrito e integralizado totaliza
R$ 1.000, representado por 4.692.950 ações, sendo 2.346.500 ações
ordinárias e 2.346.450 ações preferenciais.
Ao longo do primeiro semestre de 2021, em função do processo descrito
na Nota 1, ocorreram os seguintes eventos societários:
(a.1) Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de
janeiro de 2021, foi deliberado: (a.1) o aumento do capital social da
Companhia de R$ 1.000 para R$ 30.804, mediante (i) a capitalização
total do saldo de reserva de lucros de R$ 279; (ii) emissão de
105.345.037 (cento e cinco milhões, trezentas e quarenta e cinco mil
e trinta e sete) novas ações ordinárias no montante de R$ 28.717 e;
(iii) a emissão de 2.962.013 (duas milhões. novecentas e sessenta e
duas mil e treze) novas ações preferenciais, no valor de R$ 807,
perfazendo o montante de R$ 29.804; (b) alterar o percentual do
dividendo mínimo obrigatório.
As novas ações ordinárias foram integralizadas mediante a conferência de
16.600 ações ordinárias de emissão da MCFL, ao valor patrimonial contábil
de R$ 9.167; de 17.700 ações ordinárias de emissão da OT DTVM ao valor
patrimonial contábil de R$ 19.355; e R$ 195 integralizados em moeda
corrente nacional.
(a.2) Em 29 de janeiro de 2021, após o aumento de capital acima citado,
a Companhia subscreveu integralmente o aumento de capital em
ações da MCFL, as quais foram integralizadas com a entrega de
17.700 ações ordinárias da OT DTVM e R$ 195 em moeda corrente
nacional (ver Nota 9);
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(a.3) Em 31 de março de 2021, os acionistas em AGE deliberaram por: (i)
alterar a denominação da Companhia de Confiance Participações
S.A. para Oliveira Trust S.A.; (ii) desdobrar a quantidade de ações do
capital social à razão de 3 para cada uma, passando desta forma o
capital social de 107.691.537 para 323.074.611 ações ordinárias e de
5.308.463 para 15.925.389 ações preferenciais; (iii) modificar os
direitos das ações preferenciais; (iv) aprovar a distribuição de
dividendos sobre o lucro apurado de R$ 13.378, no primeiro trimestre
de 2021,no valor de R$ 12.709, (v) aumentar o capital social em
2.150.000 novas ações preferenciais, totalizando R$ 195, totalmente
subscritas no ato e integralizadas em moeda corrente em abril de
2021; (vi) converter 150.793.861 ações ordinárias em ações
preferenciais, passando o capital social da Companhia para
172.280.750 ações ordinárias e 168.869.250 ações preferenciais; e
(vii) alterar o Estatuto Social para refletir as decisões antes citadas
e também adaptá-lo a outros aspectos requeridos no segmento
especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa
da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão;
(a.4) Em 30 de junho de 2021, os acionistas em AGEs deliberaram por (i)
aprovar a distribuição de dividendos no valor de R$ 25.922, sobre o
lucro líquido apurado no semestre de R$ 30.339; (ii) aprovar a Política
de Remuneração dos Administradores da Companhia e suas
subsidiárias; e (iii) aprovar a criação de Plano de outorga de opção
de compra de ações da Companhia aos seus executivos (“Plano de
Opções”).
As ações preferenciais não têm direito a voto, e possuem prioridade na
distribuição de dividendos e no reembolso do capital social, sem prêmio.
b.

Destinação do lucro líquido e reservas de lucros
(i) Dividendos
O Estatuto determina, após a constituição da reserva legal, a distribuição
de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido (ver item (a)
acima). Anteriormente, determinava a distribuição de 100% do lucro
líquido do exercício.
As ações preferenciais farão jus a dividendo anual mínimo de R$ 0,01 (um
centavo por ação).
No semestre findo em 30 de junho de 2021, foram declarados dividendos
intermediários de R$ 25.922, dos quais R$12.709 já foram pagos aos
acionistas (2020 - R$ 11.419).
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(ii) Reservas de lucros
Reserva Legal - do lucro líquido auferido em cada exercício, 5% é
destinado à formação da Reserva Legal, até que o saldo desta reserva
atinja o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido na Lei
societária.
Outras reservas de lucros
A parcela do lucro líquido não apropriada à Reserva legal ou utilizada para
pagamento de dividendos é apropriada à Reserva de retenção de lucros
para uma futura destinação pelos acionistas.
(iii) Lucro por ação
O lucro por ação básico e diluído é calculado por meio da divisão do lucro
líquido atribuído aos detentores de ações do capital social da Companhia
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais
disponíveis durante o período.
O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e quantidade de ações
utilizados no cálculo do lucro básico e diluído por ação para cada um dos
períodos apresentados na demonstração de resultado:
Lucro por ação - básico
Lucro disponível para os detentores das ações
Total do lucro disponível para os detentores de ações
Ordinárias
Preferenciais
Média ponderada das ações em circulação
Ordinárias
Preferenciais
Lucro por ação - básico - R$
Ordinárias
Preferenciais

30/06/2021
30.339

30/06/2020
14.796

12.797
17.542

7.398
7.398

121.363.982
166.362.610

7.039.500
7.039.350

0,105442
0,105442

1,050983
1,050983
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Lucro por ação – diluído
30/06/2021
Lucro disponível para os detentores de ações
preferenciais
Dividendos sobre as ações preferenciais após efeitos da
diluição
Lucro disponível para os detentores de ações
preferenciais, após o efeito da diluição

17.541

7.398

-

-

17.541

7.398

12.796

7.398

-

-

12.796

7.398

121.363.982
166.362.610

7.039.500
7.039.350

0,105442
0,105442

1,050983
1,050983

Lucro disponível para os detentores de ações
ordinárias
Dividendos sobre as ações preferenciais após efeitos da
diluição
Lucro disponível para os detentores de ações
ordinárias, após o efeito da diluição
Média ponderada ajustada de ações
Ordinárias
Preferenciais
Lucro por ação diluído - R$
Ordinárias
Preferenciais

30/06/2020

21. Receita líquida de prestação de serviços (Consolidado)
Receita bruta da prestação de serviços
( - ) Descontos concedidos
( - ) Impostos sobre o faturamento
Receita líquida da prestação de serviços

30/06/2021
90.166
(7.671)
82.495

30/06/2020
24.174
(150)
(1.887)
22.137
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22. Despesas administrativas (Controladora e consolidado)
Despesas Administrativas
Água, energia e gás
Condomínio
Comunicações
Manutenção
Material
Processamento de dados
Promoções e relações públicas
Propaganda e publicidade
Publicações
Seguros
Custódia
Serviços de terceiros
Serviços técnicos
Transporte
Tributária
Viagens
Cartório
Depreciação
Outras

Controladora
30/06/2021
30/06/2020
(18)
(39)
(14)
( 1)
(474)
( 1)
(5)
(1)
(538)
(15)

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020
(172)
(36)
(346)
(48)
(437)
(7)
(72)
(5)
(109)
(16)
(5.066)
(-)
(284)
(10)
(17)
(-)
(152)
(31)
(37)
(7)
(240)
(57)
( 821)
(1)
(3.102)
(99)
(88 )
(3)
(374)
(65)
(41)
(3)
(116)
(21)
(1.214)
(204)
(64)
(9 )
(12.752)
(622)

23. Resultado financeiro (Consolidado)
As receitas financeiras decorrem, substancialmente, de aplicações em letras
financeiras do tesouro, e cotas de fundos de investimentos, conforme Notas n° s
5 e 6, e as despesas financeiras são compostas de tarifas bancárias e impostos
sobre operações financeiras (“IOF”) e juros sobre os arrendamentos:
30/06/2021
999
(309)
690

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro

30/06/2020
102
(20)
82
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24. Imposto de Renda e Contribuição Social (Consolidado)
a. A seguir apresenta-se o demonstrativo do imposto de renda e da
contribuição social, apurado sobre dois regimes de tributação (lucro
presumido e lucro real), conforme aplicável:
Entidades tributadas pelo lucro presumido
Receita de prestação de serviços
Rendimento de aplicações financeiras
Receita bruta
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ
15% Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)
9% Contribuição social s/ lucro líquido (CSLL)
Base de cálculo para adicional do IRPJ

30/06/2021
32.556
96
32.652
10.514
1.577
946
10.514

30/06/2020
24.174
112
24.286
7.848
1.177
706
7.848

1.034

773

3.558

2.656

10% adicional de IRPJ
(=) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição
Social- lucro presumido (a)
Entidades tributadas pelo lucro real
Lucro antes da tributação

30/06/2021
21.729

Adições e (exclusões)
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ

2.612
24.341

Alíquota nominativa

40%

(=) Imposto de renda e contribuição social - correntes
(-)Imposto de renda e contribuição social- diferidos

9.724
(976)

Despesas líquida de Imposto de Renda e da Contribuição Social (b)

8.748

Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social consolidadas (a + b)

12.306

b. A movimentação de créditos tributários no semestre findo em 30 de junho
de 2021 pode ser assim demonstrada:
Provisão para perdas esperadas
Provisão de remuneração a pagar
Arrendamento
Outras provisões temporariamente
indedutíveis
Ajuste a valor justo ativos financeiros

Saldo inicial (*)
1.457
-

Adições/exclusões
(255)
993
48

Saldo final
1.202
993
48

1.457

190
64
1.040

190
64
2.497

(*) Saldo oriundo da OT DTVM (Nota n° 20).
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25. Remuneração dos administradores
A remuneração dos administradores no primeiro semestre de 2021 é composta
de despesas com pró-labores e bonificação, os quais são contabilizados como
despesa de pessoal no valor de R$ 4.621 (R$ 534 em 2020). Os incentivos de
longo prazo referem-se ao programa de bonificação quadrienal, implementado
em 2021. Entrará em vigor no segundo semestre de 2021 o Plano de outorga de
opções de ações aos Diretores e Gestores da Companhia (ver Nota n° 20 (a.4)).
Não são concedidos benefícios pós-emprego.
26. Gerenciamento de riscos financeiros (Consolidado)
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco
de mercado (moeda e taxa de juros); (b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez.
Os serviços vendidos pelas entidades do Grupo são denominados em reais.
O processo de gestão de riscos de mercado tem por objetivo a proteção do fluxo
de caixa do Grupo contra eventos adversos de mercado tais como oscilações de
taxas de câmbio, preços de commodities e taxas de juros.
(i)

Risco de mercado
O Grupo possui aplicações financeiras atreladas às taxas de mercado e,
portanto, sensíveis às mudanças da mesma no mercado, conforme Notas
n°s 5 e 6.
Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições detidas
pelo Grupo. Estas perdas podem ser incorridas em função do impacto
produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, preços de
ações e de commodities, entre outros.
Tendo em vista a natureza e curto prazo das aplicações financeiras do
Grupo, o risco de mercado é considerado muito reduzido pela
administração.

(ii)

Risco de crédito
O Grupo possui aplicações financeiras de liquidez imediata tendo como
contraparte instituições financeiras de primeira linha, por consequência
minimizando o risco, conforme Notas n°s 5 e 6.
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No caso do risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes
do Grupo é avaliada a qualidade do crédito do cliente, levando em
consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores
e, também o saldo de contas a receber em aberto por prestação de
serviços aos seus clientes, os quais são diariamente monitorados. O Grupo
reconhece provisão para deterioração do saldo a receber de clientes,
tomando como base o tempo decorrido do vencimento do ativo financeiro
e a expectativa de fluxo de caixa recuperável do mesmo (Nota n° 7).
(iii) Risco de liquidez
O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a política de gestão de
liquidez e endividamento, visando garantir recursos líquidos suficientes
para honrar os compromissos financeiros do Grupo no prazo e sem custo
adicional, bem como o pagamento de dividendos de seus acionistas.
O principal instrumento de medição e monitoramento da liquidez é a
projeção de fluxo de caixa, observando-se um prazo mínimo de 12 meses
de projeção a partir da data de referência.
Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar de 30 de junho de
2021:

Obrigações fiscais e previdenciárias
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Negociação e intermediação de valores
Arrendamento a pagar
Outras contas a pagar

Menos de um
ano
15.391
13.212
8.529
6.798
2.374
3.354

Entre um e
três anos
6.406
-

Total
15.391
13.212
8.529
6.798
8.780
3.354

Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar de 31 de dezembro
de 2020:

Obrigações fiscais e previdenciárias
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Arrendamento a pagar
Outras contas a pagar

Menos de um
ano
2.079
2.578
1.259
362
89

Entre um e
três anos
230
-

Total
2.079
2.578
1.259
592
89

(iv) Risco cambial
O Grupo não está exposto ao risco cambial tendo em vista que atuam
apenas no Brasil e suas transações, receitas e despesas ocorrem em Reais.
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(v)

Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade do Grupo incorrer em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e
passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, o Grupo
busca diversificar a aplicação de recursos em termos de taxas pré-fixadas
e pós-fixadas.
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras do Grupo são afetados
pelas variações nas taxas de juros, entretanto, considerando o prazo das
mesmas, o risco é considerado muito reduzido.
Análise de sensibilidade
O Grupo utiliza o cálculo do Value at Risk – VaR paramétrico para a gestão
de risco de mercado dos seus instrumentos financeiros. O VaR estima a
maior perda esperada em condições normais de mercado, considerando
um horizonte de tempo e um intervalo de confiança. Para o cálculo
utilizamos como parâmetros um intervalo de confiança de 95%, um
horizonte de 1 dia e, para o cálculo das volatilidades, a metodologia EWMA
(Exponentially Weighted Moving Average), com fator de decaimento
exponencial (lambda) de 0,94.
Abaixo quadro com os valores calculados para a data das demonstrações
financeiras combinadas:
Data

VaR
0,00306%
0,01744%
0,00164%

30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021

27. Instrumentos financeiros derivativos
Em 30 de junho de 2021 e de 2020, e ao longo dos respectivos semestres, o
Grupo não operou ou possui operações próprias com instrumentos financeiros
derivativos em aberto.
28. Informações por segmento
A Administração definiu três segmentos operacionais com base nos relatórios
utilizados para a tomada de decisões estratégicas pelo Diretor executivo de
operações, sujeitos à divulgação de informações. As políticas contábeis desses
segmentos operacionais são tratadas de forma uniforme para a Companhia e
suas controladas.
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(1) Administração de fundos (“Fundos”) - compreende as atividades
relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento e manutenção do
fundo, como a supervisão diligente de seus prestadores de serviço, a
preservação do melhor interesse dos seus investidores e a asseguração da
estrita observância de todas as regras e procedimentos estabelecidos nos
respectivos regulamentos e demais contratos da operação. Adicionalmente,
cabe ao Administrador Fiduciário conferir personalidade jurídica aos fundos
sob sua administração, sendo o responsável legal e tributário destes;
(2) Serviços qualificados (“SQ”) – são segregados em três grupos, voltado para
prestação de serviços:
(a) Escrituração: o Grupo disponibiliza soluções completas para as
companhias que ofertam valores mobiliários no mercado de capitais
através da prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores
Mobiliários. Os serviços contemplam o registro eletrônico dos papéis
emitidos, tratamento tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação
dos ativos com o depositário central (B3), envio de relatórios aos clientes
e reporte periódico aos órgãos reguladores;
(b) Custódia: o Grupo atua na prestação de serviços para fundos de
investimentos e ativos financeiros, sempre com estrita observância às
melhores práticas e à legislação em vigor. O serviço compreende a
guarda, registro e liquidação física e financeira de ativos, assim como o
controle de eventos associados a esses ativos junto às centrais
depositárias. Abrange, ainda, a verificação de lastro e guarda de
documentação comprobatória nos FIDCs; e
(c) Controladoria e contabilidade: O Grupo atua na prestação de serviços
para fundos de investimentos e ativos financeiros. O serviço consiste no
apreçamento de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração
do valor de cota e o registro de todos os lançamentos contábeis das
operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação e
regulamentação vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à
auditoria e a elaboração e envio de relatórios legais e contábeis, além
de informações gerenciais para os clientes.
(3) Serviços fiduciários - Primeira área de atuação do Grupo como prestador
de serviços fiduciários, notadamente como Agente Fiduciário em emissões
públicas. Tal serviço compreende, no âmbito do disposto na Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), o controle de obrigações contratuais e atuação na preservação dos
direitos dos investidores, notadamente em operações estruturadas, o que os
tornou referência na prestação de serviços de Agente Fiduciário. Na esteira
da evolução do serviço de Agente Fiduciário, foi incluído no rol de atividades
a prestação de serviços fiduciários em emissões privadas, tendo como
escopo principal o monitoramento de garantias e obrigações assumidas pelos
emissores, zelando pelos direitos e interesses dos credores.
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Participação no resultado por segmentos - 1° semestre de 2021
No semestre findo em 30 de junho de 2021 o segmento de serviços qualificados
responde por aproximadamente 39,15% (R$ 32.299) do total da receita líquida
do Grupo, seguido por administração de fundos com 37,42% (R$ 30.868) e
serviços fiduciários com 23,43 (R$19.328). Desta forma, é apresentada abaixo
a demonstração do resultado por cada um desses segmentos:
Em 30 de junho de 2021
Receita líquida da prestação de serviços
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Outras receitas/despesas
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas de impostos
Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do semestre

(1)
Fundos
30.868

(2)
SQ
32.299

(3)
SF
19.328

Total
82.495

(13.265)
(9.675)
(3.758)
120
48

(16.890)
(10.991)
(6.056)
114
43

(10.385)
(6.234)
(2.938)
(1.316)
103

(40.540)
(26.900)
(12.752)
(1.082)
194

17.603
121
(4.773)

15.409
479
(4.650)

8.943
90
(2.883)

41.955
690
(12.306)

12.951

11.238

6.150

30.339

Participação no resultado por segmentos – 1º semestre de 2020
No semestre findo em 30 de junho de 2020 o segmento de administração de
fundos responde por aproximadamente 53,23% (R$ 11.783) do total da receita
líquida da Companhia, seguido por serviços qualificados com 35,14% (R$ 7.779)
e serviços fiduciários com 11,63% (R$ 2.575). Desta forma, é apresentada abaixo
a demonstração do resultado por cada um desses segmentos:
(1)
Fundos
Saldos em 30 de junho de 2020
Receita líquida da prestação de serviços

(2)
SQ

(3)
Serviços
Fiduciários

Consolidado

11.783

7.779

2.575

22.137

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas esperadas
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos

(2.537)
(2.069)
(331)
(221)
84

(1.676)
(1.366)
(219)
(146)
55

(554)
(452)
(72)
(48)
18

(4.767)
(3.887)
(622)
(415)
157

9.246

6.103

2.021

17.370

Receitas (despesas) financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social

44
(1.414)

29
(933)

9
(309)

82
(2.656)

7.876

5.199

1.721

14.796

Lucro líquido do semestre
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A apresentação do resultado por segmentos de 30 de junho de 2020, não inclui
as empresas MCFL, OT DTVM e OT Pagamentos, que passaram ao controle da
Companhia em 2021 (ver Nota n° 20). Assim, para uma melhor visão
comparativa, deve ser considerada a informação apresentada na Nota n° 4(p).
29. Partes relacionadas
A Companhia investe no Fundo de Investimento OT Soberano (Nota n° 6), o qual
é administrado e gerido pelas empresas controladas. O pagamento de
dividendos aos acionistas e a remuneração dos administradores, estão
demonstrados nas Notas n°s 15 e 25, respectivamente. Não havendo outras
transações com partes relacionadas.
30. Cobertura de seguros
A Companhia adota uma política de seguros, com objetivo de prover a cobertura
contra incêndios, danos patrimoniais e subtração de ativos imobilizados, os
quais são utilizados nas atividades operacionais. Desta forma, em 30 de junho
de 2021 estão contratados seguros cobrindo valores em risco de até R$ 27.325.
31. Contingência judiciais
(i)

A OT DTVM é parte integrante de ação ordinária proposta pelo autor Union
National FIDC Financeiros e Mercantis (“Fundo”) contra a entidade, entre
outros, requerendo que seja reconhecida a responsabilidade solidária
destes com relação aos supostos inadimplementos condenando-os a
indenizarem os danos emergentes e os lucros suportados pelo autor da
ação.
Em 16 de outubro de 2020, foi proferida sentença, em 1ª instância
julgando parcialmente procedentes os pedidos do Fundo, tendo sido
julgados improcedentes os pedidos em relação à OT DTVM. Contra referida
sentença, em 18 de dezembro de 2020, foram opostos recursos de
apelação pelo Fundo e outros, os quais foram distribuídos em 01 de junho
de 2021 ao tribunal de justiça do Estado de São Paulo para julgamento.
Tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da ação movida
pelo Fundo em relação à OT DTVM, em 31 de dezembro de 2020 os
advogados que patrocinam a causa reavaliaram a expectativa de perda do
processo de possível para remota (posição essa reafirmada para a database de 30 de junho de 2021).
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(ii)

Na condução regular da prestação de serviços de administração de fundos
de investimento, e na qualidade de responsável tributária, por
substituição, a OT Servicer está respondendo a lançamento da Autoridade
Fiscal, ocorrido em 2020, relacionado à eventual diferença de
recolhimento de tributos. O processo, cujo valor envolvido é de R$ 25.540
mil, encontra-se ainda na fase administrativa, sendo que a expectativa de
perda, nesta fase, atribuída pelos assessores jurídicos, é possível. Se,
eventualmente, a decisão for desfavorável na esfera administrativa, a
Administração poderá discutir judicialmente o mérito do referido
lançamento, de modo que não é praticável, nesse momento, estimar o
tempo para resolução definitiva desta demanda, e o seu eventual efeito
financeiro, se houver. Não obstante, os cotistas do fundo de investimento
envolvido, tem capacidade financeira e garantem, integralmente, todos
os custos a serem incorridos ao longo do processo, incluindo perdas
decorrentes de eventual decisão final desfavorável, de modo que não
haverá qualquer impacto econômico-financeiro para a OT Servicer ou
Companhia em decorrência do referido processo.
Desta forma, com exceção do exposto, no semestre findo em 30 de junho
de 2021, o Grupo não é parte integrante de outros processos judiciais e/ou
administrativo relevantes nas esferas cível, tributária ou trabalhista.

32. Outras informações
(a) Recursos sob administração e custódia
Em 30 de junho de 2021, os patrimônios líquidos dos fundos sob
administração do Grupo, totalizavam R$ 88 bilhões e os ativos em custódia
R$ 72 bilhões.
(b) Majoração da alíquota de Contribuição social sobre o lucro
A partir de 1° de julho de 2021, entra em vigor a Medida Provisória 1.034
que alterou de 15% para 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro
das distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Tal alíquota irá vigorar
até 31 de dezembro de 2021, sendo restabelecido o percentual de 15% a
partir de 01/01/2022.
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(c) Demonstração do Fluxo de Caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa, pelo método indireto são preparadas
e apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) e
IAS 7. Conforme descrito na Nota 20, durante o semestre findo em 30 de
junho de 21, ocorreram transações relevantes que não envolveram caixa,
portanto não refletidas da Demonstração dos fluxos de caixa, relativas ao
aumento de capital social da Companhia com ações da MCFL e OT DTVM,
totalizando R$ 28.522.
33. Eventos subsequentes
Não ocorreram após 30 de junho de 2021 até a presente data eventos podem
influenciar as decisões econômicas a serem tomadas pelos usuários com base
nessas demonstrações.

José Alexandre Costa
de Freitas
Diretor
CPF: 008.991.207-17

Alexandre Lodi de Oliveira
Diretor
CPF: 076.922.737-66

Jorge Cezar P. Derossi
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A Confiance Participações S.A.
A Confiance Participações S.A. (“Companhia ” ou “Controladora”), cujas demonstrações financeiras estão sendo
apresentadas de forma consolidada, controla a Oliveira Trust Servicer S/A e a Holding Trust Participações S/A, sendo
suas principais atividades a prestação de serviços de: (i) administração de Fundos de Investimento em Participações;
(ii) Serviços Qualificados, notadamente controladoria de ativos e (iii) Serviços Fiduciários relativos à operações
privadas, na modalidade de controle de contratos (“SCC”), prestado pela nossa equipe de SP.
A Companhia, cuja denominação foi alterada em 31 de março de 2021 para Oliveira Trust S/A (“OT SA”), conforme
AGE realizada nesta data, faz parte do Grupo Oliveira Trust (“Grupo”), que é composto por seis empresas, todas
controladas em conjunto pelo mesmo grupo de acionistas.
Um novo passo está agora sendo estudado pelo Grupo com o início do processo de registro da Controladora junto à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de abertura do seu capital ao mercado. Nesse sentido,
destacamos que, ao longo do primeiro trimestre de 2021, os acionistas do Grupo aprovaram a reorganização
societária, na qual a Controladora passou a deter o controle direto e indireto sobre todas as empresas do Grupo, a
nova denominação da Controladora e a alteração estatutária para adequação às regras de listagem na B3.
A Companhia e/ou suas controladas possuem certificações e segue os códigos da ANBIMA que estabelecem
determinadas regras de conduta, as quais objetivam a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor, tais
como: (i) código de ética; (ii) código dos processos da regulação e melhores práticas; (iii) código para serviços
qualificados ao mercado de capitais; (iv) os códigos de autorregulação na gestão de recursos da Anbima e (v) Código
ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE.

Gestão de Pessoas
Nossa política de recursos humanos se baseia nos princípios presentes em nossos valores, dentre os quais se
destacam o respeito, dignidade e honestidade com o próximo. Não toleramos qualquer tipo de discriminação de
diversidade cultural, social, religiosa e racial. Atuamos no desenvolvimento e manutenção a longo prazo de um corpo
de colaboradores altamente qualificado, alinhado e engajado em nossos propósitos, com expertise e capacidade para
atuar em operações com alto grau de complexidade e atender nossos clientes e demandas regulatórias com
excelência. Para tanto, e ainda objetivando o atendimento aos mais diferentes desafios de nossas linhas de negócios,
assim como o fortalecimento de nossos sistemas de controles internos e redução de exposição à riscos,
principalmente operacional e reputacional, são oferecidos e/ou contratados cursos de capacitação e treinamento
profissional e intelectual aos colaboradores.
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Covid - 19
Durante o ano de 2020, com o advento da pandemia, a Companhia adotou medidas visando preservar a continuidade
dos negócios e a segurança de todos os seus colaboradores, clientes e fornecedores; desta forma foi criado um
comitê de crise, composto pelos principais executivos e gestores, o qual determinou a alocação do maior contingente
possível em “home office”, com investimento tecnológico e apoio financeiro, com objetivo de manter a qualidade na
prestação do serviços, como também o bem estar e a saúde dos colaboradores, concomitante com o estabelecimento
de protocolos rígidos de segurança.
Não obstante os graves efeitos da crise, não adotamos política de redução de quadros, pelo contrário, mantivemos
o programa de novas contratações inicialmente previsto para o ano. Como resultado dessas medidas, chegamos ao
final de 2020 com as atividades da Companhia em pleno funcionamento e os negócios demonstrando a resiliência
esperada.

Destaques Econômico – Financeiros
(a)

Principais indicadores de performance
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(b)

Evolução dos ativos sob administração

Receita líquida por segmento de negócio
Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020
Segmento
(EM MILHARES, exceto %)
Administração Fiduciária
Serviços Qualificados
Serviços Fiduciários
Receita líquida

R$
23.365
15.958
7.117
46.440

2019
% do
total
50,31%
34,36%
15,33%
100%

R$

% do total

22.128
11.881
8.902
42.911

51,57%
27,69%
20,75%
100%

(d) Lucro líquido da companhia, por segmento de negócio

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020
Segmento
(EM MILHARES, exceto %)
Administração Fiduciária
Serviços Qualificados
Serviços Fiduciários
Lucro líquido

R$
15.554
10.623
4738
30.915

2019
% do
total
50,31%
34,36%
15,33%
100%

R$
15.145
8.131
6093
29.369
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(e) Resumo dos resultados da Companhia
Informações de Resultado

2020

(EM MILHARES DE REAIS)

2019

Variação

Receita Bruta

50.533

46.798

7,98%

Impostos s/ Receita

(4.093)

(3.887)

5,30%

Receita Líquida

46.440

42.911

8,22%

(10.003)

(8.601)

16,30%

36.437

34.310

6,20%

(70)

(89)

(21,35%)

36.367

34.221

6,27%

66

346

(80,92%)

Lucro Operacional

36.433

34.567

5,40%

IR / CS

(5.518)

(5.198)

6,16%

Lucro Líquido

30.915

29.369

5,26%

Despesas Operacionais
EBITDA
Depreciações e Amortizações
EBIT
Resultado Financeiro

O ano de 2020 foi marcado pelo impacto econômico-financeiro advindo da pandemia do COVID-19, que espalhou
consequências em praticamente todos os setores da economia real brasileira. No cenário macroeconômico,
iniciamos o ano com perspectiva de manutenção da inflação sob controle e estabilidade da taxa SELIC no patamar
mais baixo da história, fatores de grande estímulo à atividade econômica, e, por consequência, ao mercado de
capitais.
O primeiro bimestre do ano foi marcado por grande número de operações, sensivelmente mais aquecido que o
mesmo período do ano anterior. Porém, a partir de março, com o agravamento da crise e recrudescimento das
medidas de combate à pandemia, observamos relativa desaceleração na quantidade de novas operações em
determinadas linhas de negócios na comparação com o primeiro bimestre do ano, impactando de forma mais direta
nosso segmento de Serviços Fiduciários, único a apresentar retração na receita na comparação com o exercício
anterior.
Não obstante, na análise de nossos Indicadores Financeiros, podemos destacar o significativo aumento da receita na
área de Serviços Qualificados em relação a 2019, seguido de leve aumento no segmento de Administração Fiduciária.
Em relação à receita do segmento de Administração Fiduciária, cumpre destacar que o leve aumento observado no
período, aparentemente contrastante com o significativo avanço no PL sob administração ao término do ano,
conforme demonstrado no gráfico (b) acima, da ordem de aproximadamente 50% de crescimento, decorre de (i)
expressivo aumento no PL de determinados FIPs sob nossa administração no mês de dezembro, por força da
reavaliação obrigatória anual de seus ativos e (ii) início de fundos com PL expressivo mais próximos do fechamento
do ano, de modo que ambos os fatores, no que pese o impacto no PL sob administração no encerramento do
exercício, acabam por produzir impactos mais expressivos na receita apenas no exercício posterior e seguintes.
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Apresentamos melhora nos principais Indicadores Financeiros da Companhia mesmo no período mais agudo da crise,
melhora esta suportada pela conjugação de dois fatores principais: (a) a ampla maioria das nossas receitas de
prestação de serviços são decorrentes de operações de longo prazo de duração, com recorrência mensal e correção
anual pela variação positiva acumulada do IGPM, de modo que, mesmo ao enfrentarmos um período conturbado
que traga impacto na quantidade de novas operações em determinado intervalo de tempo, temos uma base de
receita absolutamente constante, que nos protege de grandes oscilações negativas e (b) apesar do período
desafiador, observamos aumento na quantidade e volume das emissões de FIDC (“Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios”) para os quais prestamos Serviços Qualificados, o que ensejou relevante aumento da receita
desse segmento.
Apesar do aumento das Despesas Operacionais, inclusive relacionadas às medidas adotadas pela Administração para
continuidade operacional e segurança de nossos colaboradores durante o período de quarentena e em linha com a
política adotada pela Administração nos últimos anos de realização de relevantes investimentos em recursos
humanos e tecnologia, apuramos crescimento de 6,20% no EBITDA no exercício, resultado considerado satisfatório
pela Administração da Companhia, em especial pelo cenário desafiador e incerteza econômica advindos da
pandemia.
Por fim, cabe destacar que não houve variação expressiva na inadimplência observada em nossa carteira de contratos
mesmo num ano severamente impactado pelos efeitos da pandemia, o que permite concluir que o rigor e a diligência
da Administração na aprovação de novas operações ao longo do tempo resultou numa base de clientes de altíssima
qualidade de risco de crédito, contribuindo para o crescimento sustentável e higidez financeira da Companhia,
respeitando seu compromisso de geração de valor à longo prazo para clientes, colaboradores, acionistas e sociedade.

Declaração da Diretoria
A Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes, assim como reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Relacionamento com Auditores Independentes
Em atendimento à Instrução CVM n° 381, a Companhia informa que não contratou ou manteve relação com auditores
independentes para outros serviços que não fossem os serviços de auditoria de suas demonstrações financeiras ou
dos fundos administrados pelas empresas integrantes de seu grupo econômico.
A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros pela confiança em nós depositada, e a cada um dos
colaboradores que constroem diariamente a nossa história ao longo desses 30 anos.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021
A Administração
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Confiance Participações S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Confiance Participações S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem
o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações, individual e consolidada, 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 individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da Confiance Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, 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 e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.

8

251

Receitas de prestação de serviços (Notas nº 18
e nº25)
As receitas de prestação de serviço da Companhia
são compostas substancialmente por serviços de
administração de fundos de investimento,
serviços qualificados e serviços fiduciários.
Essas receitas são mensuradas conforme os
termos contratuais que consideram valores fixos
ou percentual de comissão para os serviços
prestados. O reconhecimento da receita requer
controles da Administração para determinação
do registro no momento em que os serviços são
prestados.
Considerando a relevância dessas receitas no
contexto
das
demonstrações
financeiras
individuais e consolidadas, essa área foi foco em
nossa auditoria.

Resposta da auditoria ao assunto
Realizamos o entendimento do ambiente de
controles internos referente aos processos de
reconhecimento de receitas.
Efetuamos,
também,
o
confronto
das
informações analíticas contidas nos sistemas
operacionais com a receita reconhecida no
sistema
contábil.
Em
base
amostral,
inspecionamos a documentação suporte das
receitas registradas, e confrontamos com a
liquidação financeira subsequente. Além disso,
efetuamos o recálculo de determinadas
transações de receitas registradas.
Dessa forma, nossos procedimentos de auditoria
nos proporcionaram evidências apropriadas e
suficientes de auditoria no contexto das
demonstrações
financeiras
individuais
e
consolidadas.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações, individuais e consolidadas, 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 individuais e
consolidadas da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em
relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting
Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas continuarem 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 e suas controladas ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras, que compreende a
diretoria da Companhia e suas controladas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras
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:


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 à 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;
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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 consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas 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.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021

BDO
DO RCS Auditores Independentes
Independ
SS
CRC
013846/F
RC SP 013
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46/
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Fernando
rnando
d Pereira
Pereira da Silva
a Marques
M
Contador
ontador CRC 1 RJ 092490/O-3
092490
0/O
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 21.110.778/0001-23

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
Ativo
Controladora
Nota

2020

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

Consolidado
2019

2020

2019

2.627

5.881

7.026

-

2

214

9.781
14

49

-

6.153

9.011
431

Ativos financeiros

4

Contas a receber de clientes

5

-

-

325

Dividendos a receber

7

2.578

5.879

-

-

Outros créditos

6

-

-

334

325

1.231

1.212

831

487

1.231

1.212

11

1

1.231

1.212

-

-

-

-

11

1

Não circulante
Investimentos
Investimentos em controladas

7

Outros investimentos
Imobilizado

9

-

-

246

317

Direito de uso

8

-

-

572

164

Intangível

10

-

-

2

5

3.858

7.093

7.857

10.268

Total do Ativo

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 21.110.778/0001-23

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
Passivo e patrimônio líquido
Controladora
2020
Passivo Circulante

Nota

Consolidado
2019

2020

2019

2.578

5.893

6.393

9.068

Passivo de arrendamento

14

-

-

388

164

Fiscais e previdenciários

12

-

-

2.079

1.878

Dividendos a pagar

13

2.578

5.893

2.578

5.893

Obrigações trabalhistas

15

-

-

1.259

1.077

Outras contas a pagar

16

-

-

89

56

-

-

184

-

Arrendamento financeiro

Passivo não circulante
14

-

-

184

-

Patrimônio líquido

17

1.280

1.200

1.280

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

280

200

280

200

3.858

7.093

7.857

10.268

Capital social
Reserva de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 21.110.778/0001-23

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota

Controladora
2020

Receita líquida da prestação de serviços

Consolidado
2019

18

2020
-

Receitas (despesas) operacionais

30.915

Despesas de pessoal

29.369

2019

46.440

42.911

(10.073)

(8.690)

(73)

(51)

(8.278)

(7.107)

(16)

(22)

(1.065)

(1.165)

Despesas administrativas

21

Provisão para perdas ao valor recuperável

5

-

-

(777)

(362)

Perda de créditos não recuperados

5

-

-

(142)

(241)

Resultado de equivalência patrimonial

7

31.004

29.442

-

-

-

189

185

30.915

29.369

36.367

34.221

Outras receitas operacionais

-

Lucro operacional, antes do resultado financeiro

-

-

66

346

Receitas financeiras

Resultado financeiro

19

-

-

137

388

Despesas financeiras

-

-

(71)

(42)

30.915

29.369

-

-

Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social

20

Corrente

-

Lucro líquido do exercício

36.433

34.567

(5.518)

(5.198)

(5.518)

(5.198)

30.915

29.369

30.915

29.369

Ordinárias

0,006588

0,006258

0,006588

0,006258

Preferenciais

0,006588

0,006258

0,006588

0,006258

Lucro líquido por ação (em Reais)
Básico e diluído

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 21.110.778/0001-23

Demonstrações do resultado abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
2020
Lucro líqiuido do exercício

Consolidado
2019

2020

2019

30.915

29.369

30.915

29.369

30.915

29.369

30.915

29.369

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores

30.915

29.369

30.915

29.369

Resultado abrangente total

30.915

29.369

30.915

29.369

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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200

-

-

-

200
-

-

-

-

-

80

80

Retenção de lucros

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

1.000

-

Saldos em 31 de dezembro de 2020

-

Reserva de lucros

-

1.000

-

-

200
-

Reserva legal

Reserva de lucros

-

1.000

Capital Social

Dividendos distribuídos

Destinação do lucro líquido do exercício:

Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos distribuídos

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

CNPJ no 21.110.778/0001-23

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.

-

-

(80)

(30.835)

30.915

-

(29.369)

29.369

Lucros Acumulados

Total

1.280

-

(30.835)

30.915

1.200

(29.369)

29.369

1.200
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 21.110.778/0001-23

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
2020

Consolidado
2019

2020

2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
30.915

29.369

36.433

34.567

Depreciação e amortização

-

-

428

418

Provisão para perdas ao valor recuperável

-

-

777

362

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes:

Resultado de equivalência patrimonial

(31.004)

Juros sobre contrato de arrendamento

(29.442)

-

-

26

28

37.664

35.375

-

Lucro ( prejuízo) ajustado

(89)

(73)

(Aumento)/redução em contas do ativo
Ativos financeiros

(50)

Outros créditos

-

Total do aumento (redução) em contas do ativo

(50)

-

2.859

-

(690)

-

2.169

(5.386)

151
(720)
(569)

Aumento/(redução) em contas do passivo
Imposto de renda e contribuição social pagos

-

-

Obrigações fiscais e previdenciárias

-

-

69

Obrigações diversas

-

-

216

Total do aumento contas do passivo

-

-

Recursos líquidos provenientes das/(utilizados nas) atividades
operacionais

(139)

(73)

(4.984)
159
546

(5.101)

(4.279)

34.732

30.527

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

-

-

-

34.287

30.425

-

34.287

30.425

-

Aumento (Redução) do capital social

-

-

Pagamento de arrendamentos

-

-

Dividendos recebidos
Caixa líquido proveniente das ( utilizados nas) atividades de
investimento

(12)
-

(12)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Dividendos pagos

(382)

(357)

(34.150)

(30.425)

(34.150)

(30.425)

(34.150)

(30.425)

(34.532)

(30.782)

(2)

(73)

Caixa e equivalentes de caixa - início

2

75

14

281

Caixa e equivalentes de caixa - final

-

2

214

14

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

(2)

(73)

200

200

(267)

(267)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis financeiras e consolidadas.
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 21.110.778/0001-23

Demostrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
2020

Consolidado
2019

2020

2019

Receitas

-

-

49.653

46.138

Prestação de serviço

-

-

50.533

46.798

Outras receitas

-

-

189

185

Provisão para perdas esperadas

-

-

(777)

(362)

Descontos e perdas operacionais

-

-

(292)

(483)

(611)

(706)

Insumos de terceiros

(16)

(22)

Processamento de dados

-

-

(1)

(3)

Água energia e gás

-

-

(72)

(77)

Comunicações

-

-

(14)

(7)

Serviços técnicos

-

-

(138)

(168)

(386)

(451)

Outras

(16)

(22)

Valor adicionado Bruto

(16)

(22)

Depreciação e amortização

-

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

(16)

Valor adicionado recebido em transferência - resultado de equivalência
patrimonial
Valor adicional recebido em transferência
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado

(22)

49.042
(428)
48.614

45.432
(418)
45.014

31.004

29.442

-

-

-

-

137

388

30.988

29.420

48.751

45.402

(30.988)

(29.420)

(48.751)

(45.402)

Pessoal

(66)

(48)

(7.255)

(6.213)

Remuneração direta

(33)

(16)

(5.320)

(4.591)

Benefícios

(33)

(32)

(1.612)

(1.335)

(323)

(287)

Fundo de garantia por tempo de serviço

-

-

Impostos, taxas e contribuições

(7)

(3)

(10.581)

(9.820)

Federais

(7)

(3)

(8.385)

(7.802)

-

-

(2.196)

(2.018)

Municipais
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Retenção de lucros

(30.915)

(29.369)

(30.915)

(29.369)

(30.835)

(29.369)

(30.835)

(29.369)

(80)

-

(80)

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Contexto operacional
A Confiance Participações S.A. ( “Controladora” ou “Companhia”), cuja
denominação social foi alterada para Oliveira Trust S.A., conforme AGE realizada em
31 de março de 2021 (ver Nota 30), com sede na Avenida das Américas, 3434,

bloco 7, sala 202, barra da tijuca – Rio de janeiro – RJ – CEP 22.640-102, é
uma sociedade anônima, brasileira, de capital fechado. Foi constituída em
setembro de 2014, com o objetivo de participar em outras sociedades.

A Companhia está em processo de registro junto a Comissão de Valores
Mobiliários e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), de modo a estar
habilitada a ter as suas ações negociadas em bolsa de valores. Como parte
desse processo, em janeiro de 2021, ocorreu uma reorganização societária
(ver também nota 30) na qual as empresas MCFL Participações S.A. e Oliveira
Trust DTVM S.A., que eram controladas diretamente pelos mesmos acionistas
controladores da Companhia, passaram a ser controladas pela Companhia,
tornando-se assim a empresa líder do Grupo Oliveira Trust.
O órgão máximo de decisão é a Diretoria, esta que autorizou a emissão das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de março de
2021.
2.

Relação de entidades controladas
As demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020,
abrangem as demonstrações das controladas Oliveira Trust Servicer S.A. (“OT
Servicer”) e Holding Trust S.A. (“Holding Trust”), sendo a participação da
Controladora em cada uma das controladas conforme abaixo:
% de participação nas empresas
Controle
2020
2019

Empresas controladas
Oliveira Trust Servicer S.A.
Holding Trust S/A

Direto
Direto

100
100

100
100

A Oliveira Trust Servicer S.A (“OT Servicer”) tem como objeto social:
prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de estudos de
viabilidade e no planejamento e estruturação de operações financeiras, bem
como de consultoria na intermediação, na fiscalização e no controle de
ativos; prestação de serviços de controle e expedição de cobrança simples de
ativos de terceiros; assessoria a credores e/ou devedores, em reestruturação
de dívidas; assessoria a empresas e instituições financeiras na emissão pública
de valores mobiliários; representação de credores em operações estruturadas
(“Trustee”); a prestação de serviço de administração e/ou gestão de bens de
terceiros, fundos de investimento e a administração de carteira de valores
mobiliários;
e a prestação de Serviços Qualificados, notadamente
controladoria de ativos e passivos para fundos de investimento.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
A Holding Trust S.A. (“Holding”) tem com o objetivo participar em outras
companhias, que sejam veículos (“Sociedades de Propósito Específico”), sem
obter controle ou poderes sobre estes, tendo em vista que tais veículos são
criados para abrigar bens e/ou direitos de credores e viabilizar a prestação de
serviços de “trustee” e outros. Tais serviços são remunerados de acordo com
as práticas de mercado, sendo todos os direitos e obrigações, assim como os
riscos e retornos, substancialmente repassados aos credores dos referidos
veículos. Assim, na execução desses objetivos a Holding participa:
(a) na Geyve Participações e Serviços Fiduciários S.A., cujo saldo contábil do
investimento em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 1 (2019= R$ 1), sendo o
Capital Social do veículo de R$ 1 (2019=R$ 1). O veículo foi criado para abrigar
os bens e direitos de certos credores decorrentes de execução de garantias de
operações de crédito, na qual atua na prestação de serviços fiduciários
remunerados a preço fixo, independente da performance dos bens e direitos
da Geyve, sendo os riscos e benefícios dos referidos bens e ativos transferidos
aos credores; e
(b) na SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., cujo saldo
contábil do investimento em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 10 (Em 2019 o
valor é inferior a R$ 1), sendo o Capital Social do veículo de R$ 10 (Em 2019 o
valor é inferior a R$ 1) nessas mesmas datas. O veículo foi criado para abrigar
os direitos creditórios financeiros cedidos ao veículo por entidade originadora
(“cedente”), como lastro (alienação fiduciária) da emissão de debêntures
realizada e subscrita por debenturistas ("principal"), na qual empresas ligadas
atuam na prestação de serviço de controle e verificações conforme
estabelecido em contrato, sendo remuneradas a preço fixo, independente da
performance dos direitos creditórios da SRC, sendo os riscos e benefícios dos
referidos direitos creditórios transferidos integralmente aos credores
(debenturistas) e/ou cedente.
Tendo em vista as características das referidas participações, os ativos e
passivos dos veículos estão apresentados em bases líquidas na rubrica de
"Outros investimentos" no balanço patrimonial.
As informações financeiras das controladas incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas encontram-se detalhadas a seguir.
OT Servicer
2020
Ativo
Patrimônio líquido
Lucro líquido

Holding
2019

2020

2019

7.561
1.200

10.071
1.200

247
31

195
12

30.851

29.354

153

88
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
3.

Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatórios financeiros
(Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
Internacional Accounting Standards Board (IASB). Na elaboração das
demonstrações financeiras consolidadas foi considerado o custo histórico
como base de valor.
A Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas
demonstrações financeiras. Desta forma, todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e que correspondem às utilizadas pela Administração em sua
gestão.
Base de consolidação
As seguintes políticas contábeis são
demonstrações financeiras consolidadas.

aplicadas

na

elaboração

das

(i) Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia detém o controle.
A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a
retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a entidade e tem
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 à Companhia e interrompido quando a Companhia
deixa de ter o controle.
As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas
adotadas pela Companhia.
Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora os resultados das
controladas são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial.
(ii) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações
financeiras consolidadas.
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Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas
registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento
na proporção da participação da Companhia no capital social da controlada.
Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são
eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não
haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
Resumo das principais políticas contábeis significativas
a. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$
mil). O Real é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. As
informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
b. Caixa e equivalentes de caixa
Correspondem a recursos utilizados para gerenciamento dos compromissos de
curto prazo e, de modo geral, incluem o caixa em espécie, contas bancárias
de livre movimentação e aplicações financeiras com liquidez imediata, prazo
de vencimento igual ou inferior a três meses e com risco insignificante de
variação no seu valor de mercado. O caixa em espécie e as contas bancárias
são reconhecidos pelo custo amortizado. Já as aplicações financeiras são
reconhecidas pelo montante aplicado, acrescidos dos rendimentos auferidos e
não apresentam diferença significativa em relação ao seu valor de mercado,
correspondendo assim ao seu valor justo.
c. Ativos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
Contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente na data em que
foram originadas, ou seja, quando os serviços foram prestados, baseados em
contratos que estabelecem claramente o valor a ser faturado por natureza de
serviço prestado. Não são adotadas estimativas para a determinação da
receita de prestação de serviços. 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, acrescido, para um item não
mensurado ao VJR, dos custos de transação, que são diretamente atribuíveis à
sua aquisição ou emissão.
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consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de
financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado pela Companhia
como mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado
(“VJR”).
A Administração realiza uma avaliação do objetivo para o qual um ativo
financeiro é mantido em carteira e que melhor reflete a maneira pela qual o
negócio é gerido.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado, são classificados pela Companhia como ao VJR.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor justo por
meio do resultado (“VJR”):
(ii.1) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
(ii.2) 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.
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 e idênticos, estando nesta categoria as aplicações financeiras em
cotas de fundos de investimento e letras financeiras do tesouro nacional,
conforme Nota 4;
 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.
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(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Classificação e mensuração subsequente
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.
Os ativos financeiros classificados ao custo amortizado são mensurados
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
perdas ao seu valor de recuperação. A receita de juros, ganhos e perdas
auferidos sobre esses ativos, assim com a perda para ajuste ao seu valor
recuperável são reconhecidos no resultado do exercício.
Os ativos financeiros gerenciados com desempenho avaliado com base no valor
justo são mensurados pela Companhia ao valor justo por meio do resultado.
Esses ativos são continuamente mensurados ao valor justo. O ajuste a valor
justo, os juros ou receita de dividendos, são reconhecidos no resultado do
exercício.
Desreconhecimento
Ativos financeiros
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.
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.
d. Contas a receber e mensuração das perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela
prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. As contas
a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, deduzido por provisão
para perdas esperadas, quando aplicável.
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As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade
de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente
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).
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.
A provisão para perdas esperadas para ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto desses ativos.
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia
e suas controladas não têm expectativa razoável de recuperar o ativo
financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais,
a Companhia e suas controladas adotam a política de baixar o valor contábil
bruto quando o ativo financeiro está vencido há mais de 180 dias e quando
não há mais expectativa razoável de recuperação. A Companhia e suas
controladas não esperam nenhuma recuperação significativa do valor baixado,
entretanto, 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.
e. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado,
somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.
f.

Tributos

As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições,
pelas seguintes alíquotas básicas:
Nome do tributo
Contribuição para o Programa de Integração Social
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social

Sigla
PIS
COFINS

Alíquotas
0,65%
3,00%
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O Imposto de Renda e a Contribuição Social da Companhia e suas controladas
é apurado no regime fiscal de “lucro presumido” e foram calculados sobre 32%
da Receita Bruta de prestação de serviços, adicionada das demais receitas
tributáveis, calculados e pagos trimestralmente, com base nas alíquotas de
15% e 9% respectivamente, com adicional de 10% para o Imposto de Renda,
após redução de R$ 240 da base de cálculo.
g. Ativos e passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações legais
(fiscais e previdenciárias)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos, provisão para
riscos e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de
acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes, conforme segue:







h.

Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a
garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos;
Provisão para riscos: é reconhecida nas demonstrações financeiras
quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança;
Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos
assessores jurídicos: são divulgados nas demonstrações financeiras,
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de
provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de
acordo com a legislação vigente;
Obrigações fiscais correntes (fiscais e previdenciárias): referem-se a
demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições.
Benefícios a empregados

Benefícios de curto prazo a empregados
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. A Companhia,
atualmente, não concede benefícios de longo prazo.
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i.

Capital social

O capital da Controladora é composto por ações ordinárias e preferenciais,
as quais são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos de transação diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são
demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos
de impostos.
j.

Lucro por ação – básico e diluído

O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido do exercício
atribuível aos acionistas da Companhia, considerando o número total de
ações no respectivo exercício.
O lucro por ação diluído é calculado dividindo-se o lucro líquido do exercício
atribuído aos acionistas da Companhia pelo total de ações do capital social
integralizado no respectivo exercício, levando-se em conta a conversão de
todas as ações potenciais com efeito de diluição.
k. Demonstração do valor adicionado
A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Essa demonstração,
fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscam apresentar a parcela
da Companhia e suas controladas na formação do Produto Interno Bruto
(“PIB”) por meio da apuração dos respectivos valores adicionados tanto pela
Companhia e suas controladas, quanto o recebido de outras entidades, como
também a distribuição desses montantes aos seus empregados, esferas
governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos,
financiamentos e títulos de dívida, acionistas controladores e não
controladores, e outras remunerações que configurem transferência de
riqueza a terceiros. O referido valor adicionado representa a riqueza criada
pela Companhia, de forma geral, medido pelas receitas de vendas de bens e
dos serviços prestados, menos os respectivos insumos adquiridos de
terceiros, incluindo também o valor adicionado produzido por terceiros e
transferido à Companhia.
A DVA é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e apresentada
como informação suplementar às demonstrações financeiras para fins de
IFRS.
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l.

Uso de estimativas e julgamentos

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte
da administração da Companhia no processo de aplicação das práticas
contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento
e que possuem maior complexidade, bem como as áreas cujas premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras consolidadas
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:





Nota 3 (k) – mensuração da provisão para contingências;
Nota 4 – mensuração do valor justo dos ativos financeiros (títulos e
valores mobiliários);
Nota 5 – mensuração de perda de crédito esperada para contas a
receber. Principais premissas utilizadas na determinação do valor da
perda esperada;
Nota 14 – mudanças nas principais políticas contábeis CPC 06 (R2)/IFRS
16, principais premissas na taxa de juros e prazos de arrendamentos.

m. Adoção de novos pronunciamentos contábeis
Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para Relatórios
Financeiros – substituindo a versão anterior de 2010, com adoção a partir de 1° de
janeiro de 2020.
A Estrutura Conceitual descreve o objetivo e os conceitos relacionados aos
relatórios financeiros e seus propósitos gerais, que sejam úteis para investidores,
credores e outros participantes do mercado.

(i) Alterações já adotadas pela Companhia, que estão em vigor desde 1°
janeiro de 2019
IFRS 16 /CPC 06 (R2)
O 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 norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças
decorrentes da adoção desse normativo impactaram a forma de
reconhecimento dos contratos de locação dos imóveis utilizados pela
Companhia e suas controladas, sendo reconhecido o direito de uso dos
mesmos e o correspondente passivo de arrendamento.
28

271

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
A natureza das despesas relacionadas a esses contratos de arrendamento foi
alterada e as empresas passaram a reconhecer um custo de depreciação de
ativos de direito de uso e uma despesa financeira de arrendamento durante
o prazo do arrendamento, tomando por base a taxa de juros incremental
apurada sobre os mesmos.
Diante deste contexto, a Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) de forma
retrospectiva cumulativa, a partir de 1o de janeiro de 2019, onde o método
de transição adotado seguiu os seguintes procedimentos:
(i.1) O valor do passivo de arrendamento foi calculado com base no valor
presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontados,
utilizando a taxa incremental sobre empréstimo da Companhia, na data da
aplicação inicial, e;
(i.2) O valor do ativo de direito de uso na data de aplicação inicial foi
mensurado de forma retroativa como se o novo pronunciamento tivesse sido
aplicado desde a data de início. As reclassificações e os ajustes decorrentes
da nova norma de arrendamento foram, portanto, reconhecidos no balanço
patrimonial de abertura em 1º de janeiro de 2019, em contrapartida a lucros
acumulados nessa mesma data.
Os efeitos contábeis da adoção desta norma estão apresentados na Nota 8.
IFRIC 23/ICPC 22
Publicada em junho de 2017 pelo IASB, a IFRIC 23 – incerteza sobre
tratamento de tributos sobre o lucro, tem aplicação obrigatória a partir de
1º de janeiro de 2019 e visa esclarecer os procedimentos de aplicação dos
requisitos de reconhecimento e mensuração disposto no IAS 12 de tributos
sobre o lucro quando há incerteza sobre os tratamentos a serem adotados
para os tributos sobre o lucro.
A Companhia efetuou análises sobre os procedimentos já adotados para
contabilização e apresentação dos impostos sobre o lucro em relação ao
conteúdo da IFRIC 23 e não foram identificados impactos significativos nas
divulgações.
(ii) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto
significativo nas informações financeiras da Companhia e suas controladas.



Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS; e
IFRS 17 Contratos de Seguros.
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4.

Ativos financeiros
Os títulos e valores mobiliários estão classificados como a valor justo por meio
do resultado e referem-se a aplicações em letras financeiras do tesouro e
cotas de fundos de investimentos. Não há existência de saldos individuais de
títulos e valores mobiliários para a controladora no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019.

Em 31 de dezembro de
2020
Descrição

Controladora
Nível de
hierarquia

Certificados de depósitos bancários

Nível 2

Letras financeiras do tesouro (a)

Nível 1

Fundo OT Soberano (b)

Nível 2

Valor de
mercado

Total

Em 31 de dezembro de
2019
Descrição

Consolidado

Valor
contábil

Valor de
mercado

Valor contábil

-

-

74

74

-

-

1.202

1.202

49

49

4.877

4.877

49

49

6.153

6.153

Consolidado
Nível de
hierarquia

Certificados de depósitos bancários

Nível 2

Letras financeiras do tesouro (a)

Nível 1

Fundo OT Soberano (b)

Nível 2

Valor
contábil

Valor de
mercado

Total

3

3

1.172

1.172

7.836

7.836

9.011

9.011

(a) Os Certificados de Depósitos Bancários (“CDB”) estão disponíveis para resgate automático,
descontando os impostos incidentes aplicáveis aos investimentos em renda fixa.
(b) As Letras Financeiras do Tesouro (“LFT”) são títulos emitidos pelo Governo, com alta
liquidez no mercado e mantidas para negociação, mensuradas pelo valor justo por meio de
resultado;
(c) A carteira do Fundo OT Soberano é composta, substancialmente, por Letras Financeiras do
Tesouro (“LFT”) e operações compromissadas, com lastro em títulos públicos. As cotas do
fundo não têm prazo de carência para resgate.

5.

Contas a receber de clientes e provisão para perdas esperadas
(consolidado)
Refere-se ao contas a receber com expectativa de recebimento no curto prazo
da controlada OT Servicer, líquido da provisão para perdas esperadas:
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(i) Saldo por natureza:
Descrição
Serviços prestados a receber, dos quais:
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos de 181 a 360 dias
Vencidos acima de 360 dias
Provisão para perdas esperadas
Outros
Total

2020
2.399
310
226
200
288
418
957
(2.076)
2
325

2019
1.731
297
163
63
279
458
471
(1.300)
431

(ii) Movimentação da provisão para perdas esperadas, associada ao contas
a receber por serviços prestados:
A provisão é constituída com base em perdas esperadas de créditos a
receber por serviços prestados, como também na análise de risco
individual das contas a receber, onde seu montante é considerado
suficiente para cobrir eventuais perdas esperadas do contas a receber de
clientes.
A metodologia consiste em atribuir aos títulos que compõem o contas a
receber um rating, determinado pelos dias em atrasado do título vencido,
o qual define percentual do valor contábil que será provisionado. Para
contas a receber de um mesmo devedor a provisão é mensurada sobre
todo o fluxo de caixa esperado desse devedor, levando em consideração a
classificação que representa o maior risco, a natureza da transação e as
características das operações.
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Consolidado
(938)
(1.273)
911
(1.300)
(1.820)
1.043
(2.077)

(iii) Perdas de créditos não recuperáveis
Durante os exercícios foram baixados diretamente para prejuízo, créditos
do contas a receber considerados incobráveis, no montante de R$ 142 (R$
241 em 2019), conforme apresentado na demonstração do resultado do
exercício.
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6. Outros créditos (Consolidado)
(i)

Composição do saldo por natureza
Descrição
Adiantamentos e antecipações salariais
Adiantamento para despesas
Outros créditos
Impostos e contribuições a compensar
Total

2020

2019

13
6
216
99
334

7
43
182
93
325

7. Investimentos em controladas (Controladora)
(i)

Informações financeiras das investidas:

Total do ativo
Capital social
Reservas de lucros
Lucro líquido do exercício
Patrimônio líquido
Dividendos distribuídos

(ii)

2020
OT Servicer Holding
7.561
247
1.000
10
200
21
30.851
153
1.200
31
30.851
134

2019
Total
OT Servicer Holding
7.808
10.071
195
1.010
1.000
10
221
200
2
31.004
29.354
88
1.231
1.200
12
30.985
29.354
88

Total
10.266
1.010
202
29.442
1.212
29.442

Movimentação da conta de dividendos a receber de controladas:
Saldo em 31 de dezembro de 2018

6.882

Dividendos declarados do lucro de 2019
Dividendos recebidos

29.442
(30.425)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

5.879

Dividendos declarados do lucro de 2020
Dividendos recebidos

30.985
(34.287)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

2.578

(iii) Movimentação dos investimentos:
OT
Servicer
Saldos iniciais
Resultado de
equivalência patrimonial
Dividendos distribuídos
Saldos finais

1.200

2020
Holding

12

Total

1.212

2019
OT
Servicer
Holding
1.200
12

Total
1.012

(30.851)

30.851

153
(134)

31.004
(30.985)

29.354.
(29.354)

88
(88)

29.442
(29.442)

1.200

31

1.231

1.200

12

1.212

32

275

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
8.

Direito de uso (Consolidado)
Trata-se do valor contábil, referente ao direito de uso do imóvel situado no
conjunto n° 132 no 13° andar do edifício Bertolucci, na Rua Joaquim Floriano,
n° 1.052, Itaim bibi – São Paulo - SP, sendo de uso exclusivo do locatário,
conforme estabelecido no contrato de aluguel (classificado como contrato de
arrendamento, conforme Nota 14). Para o cálculo do valor presente dos

contratos, no momento da implantação da norma, foi utilizada a taxa de desconto de
6,45% aa. Para os contratos celebrados em 2020 a taxa de desconto adotada foi de
3,32% aa:

A movimentação do direito de uso está a seguir demonstrada:
Saldo
exercício
anterior
2019
2020

Adoção IFRS
Novos
Saldo
01/01/2019 contratos(*) Depreciação final
493
329
164
164
0
764
356
572

(*) Em junho de 2020, foi celebrado um aditamento do contrato, prorrogando-o por mais 24
meses, sem alteração de cláusulas contratuais, exceto o prazo.
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9.

Descrição
Instalações
Móveis e equipamentos de uso
Sistema de comunicação
Sistema de processamento de dados
Sistema de segurança
Outros
Total

Total

Instalações
Móveis e equipamentos de uso
Sistema de comunicação
Sistema de processamento de dados
Sistema de segurança
Outros

Descrição

Imobilizado (consolidado)

1.061

(9)

(7)
(2)
-

Baixas

Custo de
aquisição
em 2018 Aquisições Baixas
167
357
5
74
4
(4)
397
2
(52)
15
96
1.106
11
(56)

-

167
362
74
347
15
96

10%
10%
10%
20%
20%
20%

Taxa de
depreciação
a.a.
10%
10%
10%
20%
20%
20%

Aquisições
-

Custo de
aquisição
2019

Taxa de
depreciação
a.a.

Custo de aquisição
em 2019
167
362
74
347
15
96
1.061

1.052

167
362
67
345
15
96

Custo de aquisição
em 2020

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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91
65
5
63
2
20
246

Saldo em
2020

25

Saldo do
Depreciação imobilizado em
acumulada
2019
(58)
109
(282)
80
(67)
7
(261)
86
(9)
6
(67)
29
(744)
317

(806)

(76)
(297)
(62)
(282)
(13)
(76)

Depreciação
acumulada
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10. Intangível (Consolidado)
2019
Taxa de
Saldo do
amortização custo de Amortização
a.a.
aquisição acumulada
Descrição
Softwares
e licenças
20%
139
(134)
de uso
139
(134)
Total

2020
Saldo do
custo de
aquisição

Saldo
líquido

Amortização
acumulada

Saldo
líquido

5

139

(137)

2

5

139

(137)

2

11. Teste de impairment (Consolidado)
A Administração efetua, anualmente, análise com objetivo de verificar evidências
que possam indicar uma redução no valor recuperável dos seus ativos não
financeiros. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foram
identificados fatores que pudessem indicar uma redução no valor recuperável dos
ativos.

12. Obrigações fiscais e previdenciárias (Consolidado)
Refere-se as obrigações de curto prazo da controlada OT Servicer, sendo esta
a única a apresentar saldo, as quais estão compostas dos seguintes valores:
Descrição
IRPJ e CSLL a pagar sobre o lucro tributável
Impostos s/ faturamento (ISS/PIS/COFINS)
Impostos e contribuições sobre salários
Impostos sobre serviços de terceiros
Total

2020

1.501
373
204
1
2.079

2019
1.369
332
175
2
1.878

13. Dividendos a pagar (Controladora e consolidado)
A movimentação de dividendos a pagar no exercício está assim apresentada:
2020
Saldos iniciais
Dividendos declarados no exercício
Dividendos pagos
Saldos finais (*)

5.893

2019
6.949

30.835
(34.150)

29.369
(30.425)

2.578

5.893
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(*) Os saldos a pagar estão sendo apresentados no passivo circulante, tendo em vista que
foram liquidados no semestre subsequente a data do exercício

14.

Passivo de arrendamento (Consolidado)

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em conformidade com
o IFRS 16, o passivo de arrendamento é reconhecido pelo valor presente dos
seus fluxos de pagamento à taxa incremental de desconto da Companhia, em
contra partida ao ativo de direito de uso (ver Nota 8). Posteriormente ao
reconhecimento inicial, o arrendamento financeiro é mensurado pelo custo
amortizado.
A movimentação no exercício pode ser assim demonstrada:
Reconhecimento inicial em 1º de janeiro de 2019
Juros apropriados
Pagamentos realizados

493
28
(357)

Em 31 de dezembro de 2019 - Circulante

164

Novos contratos
Juros apropriados
Pagamentos realizados

764
26
(382)

Em 31 de dezembro de 2020
Circulante
Não circulante

572
388
184

15. Obrigações trabalhistas (Consolidado)
Refere-se a obrigações da controlada OT Servicer, as quais estão compostas
dos seguintes valores:
Descrição
Provisão para férias
Participações nos lucros (a)
Total

2020

569
690
1.259

2019
443
634
1.077

(a) Referem-se as participaçãos nos lucros a pagar aos colaboradores, calculada com base
em plano devidamente homologado no sindicato competente, tendo como contrapartida
a rubrica de despesa de pessoal. A despesa no exercício foi de R$1.122 (R$ 982 em
2019).
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16. Outras contas a pagar (Consolidado)
Refere-se a obrigações da controlada OT Servicer, as quais estão compostas
da seguinte forma:
Descrição
Adiantamento de clientes
Total

2020

2019

89
89

56
56

17. Patrimônio líquido (Controladora e Consolidado)
a.

Capital social
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o capital social subscrito e
integralizado da Companhia é composto de R$ 1.000 (Um milhão de
reais), representado por 4.692.950 (quatro milhões, seiscentas e noventa
e duas mil, novecentas e cinquenta) ações, sendo 2.346.500 (duas
milhões, trezentas e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias e
2.346.450 (duas milhões, trezentas e quarenta e seis mil, quatrocentas e
cinquenta) ações preferenciais.
As ações preferenciais não têm direito a voto, e possuem prioridade na
distribuição de dividendos e no reembolso do capital social, sem prêmio.

b.

Destinação do lucro líquido e reservas de lucros
(i)

Dividendos

O Estatuto social da Companhia, atualmente, determina a distribuição
de 100% do lucro líquido do exercício, se existente. As ações
preferenciais farão jus a dividendo anual mínimo de R$ 0,01 (um centavo
por ação) e o saldo remanescente dos lucros, se houver, será distribuído
igualmente entre as ações preferenciais e ordinárias, após a apropriação
à reserva legal. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram
distribuídos R$ 30.835 (R$ 29.369 em 2019).
(ii)

Reserva legal

Do lucro líquido auferido em cada exercício, 5% é destinado à formação
da Reserva Legal, até que o saldo desta reserva atinja o limite de 20 %
no capital social, conforme estabelecido na Lei societária.
Adicionalmente, poderá ser proposta a retenção adicional de lucros,
para fins de contingências.
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(iii) Lucro por ação
O lucro por ação básico e diluído é calculado por meio da divisão do
lucro líquido atribuído aos detentores de ações do capital social da
Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e
preferenciais disponíveis durante o exercício.
O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e quantidade de ações
utilizados no cálculo do lucro básico e diluído por ação para cada um dos
exercícios apresentados na demonstração de resultado:
Lucro por ação - básico
Lucro disponível para os detentores das ações
Total do lucro disponível para os detentores de ações
Ordinárias
Preferenciais
Média ponderada das ações em circulação
Ordinárias
Preferenciais
Lucro por ação - básico - R$
Ordinárias
Preferenciais

2020
30.915

2019
29.369

15.457
15.457

14.684
14.684

2.346.500
2.346.450

2.346.500
2.346.450

0,006588
0,006588

0,006258
0,006258

Lucro por ação - diluído
2020
Lucro disponível para os detentores de ações
preferenciais
Dividendos sobre as ações preferenciais após efeitos da
diluição
Lucro disponível para os detentores de ações
preferenciais, após o efeito da diluição

2019

15.457

14.684

-

-

15.457

14.684

15.457

14.684

-

-

15.457

14.684

Média ponderada ajustada de ações
Ordinárias
Preferenciais

2.346.500
2.346.450

2.346.500
2.346.450

Lucro por ação diluído - R$
Ordinárias
Preferenciais

0,0065876
0,0065876

0,006258
0,006258

Lucro disponível para os detentores de ações ordinárias
Dividendos sobre as ações preferenciais após efeitos da
diluição
Lucro disponível para os detentores de ações
ordinárias, após o efeito da diluição
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18. Receita líquida de prestação de serviços (Consolidado)
Refere-se a receita bruta dos serviços prestados, deduzida dos impostos sobre
o faturamento:
Receita bruta da prestação de serviços
(Descontos concedidos)
( - ) PIS, COFINS e ISS
Receita líquida da prestação de serviços

2020
50.533
(150)
(3.943)
46.440

2019
46.798
(242)
(3.645)
42.911

19. Resultado financeiro (Consolidado)
As receitas financeiras decorrem substancialmente de aplicações em letras
financeiras do tesouro e cotas de fundos de investimentos, conforme Nota 4,
enquanto que as despesas financeiras são compostas de tarifas bancárias e
impostos sobre operações financeiras (“IOF”):
2020
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2019
66
137
(71)

346
388
(42)

20. Imposto de Renda e Contribuição Social (Consolidado)
A seguir apresenta-se o demonstrativo da apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro da controlada OT Servicer, que se encontra
no regime de tributação pelo lucro presumido, sendo a única entidade do
consolidado a apresentar rendimentos tributáveis no exercício:
2020
50.533
130
50.663

2019
46.798
383
47.181

Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ

16.301

15.358

15% Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)
9% Contribuição social s/ lucro líquido (CSLL)

2.445
1.467

2.304
1.382

16.061

15.118

10% adicional de IRPJ

1.606

1.512

(=) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social

5.518

5.198

Receita de prestação de serviços
Rendimento de aplicações financeiras tributáveis
Receita bruta

Base de cálculo para adicional do IRPJ
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21. Despesas administrativas
As despesas administrativas são compostas como abaixo demonstrado:
Controlada
Descrição
Água, energia e gás
Aluguéis/condomínio
Comunicações
Publicações
Custódia
Serviços prestados por terceiros
Processamento de dados
Advogados
Serviços técnicos
Tributárias
Cartório
Depreciação
Outros
Total

2020
(15)
(1)
(16)

Consolidado
2019
(20)
(2)
(22)

2020
(72)
(93)
(14)
(34)
(64)
(7)
(1)
(53)
(84)
(89)
(26)
(428)
(100)
(1.065)

2019
(77)
(103)
(7)
(45)
(100)
(22)
(7)
(69)
(99)
(81)
(37)
(416)
(102)
(1.165)

22. Remuneração dos administradores
A remuneração dos administradores é composta pelos pagamentos de prólabores, que são contabilizados como despesa de pessoal no valor de R$ 153
em 2020 (R$ 132 em 2019). Não são concedidos benefícios pós-emprego,
benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de contrato de trabalho, e
não há remuneração baseada em ações.
23. Gerenciamento de riscos financeiros
As atividades das controladas da Companhia a expõem a diversos riscos
financeiros, a saber: (a) risco de mercado (moeda e taxa de juros); (b) risco
de crédito; e (c) risco de liquidez.
Os serviços vendidos pelas controladas da Companhia são predominantemente
denominados em reais.
O processo de gestão de riscos de mercado tem por objetivo a proteção do
fluxo de caixa da Companhia contra eventos adversos de mercado tais como
oscilações de taxas de câmbio, preços de commodities e taxas de juros.
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(i) Risco de mercado
A Companhia e suas controladas possuem aplicações financeiras e obrigações
atreladas notadamente às taxas de mercado e, portanto, sensíveis às
mudanças da mesma no mercado, conforme Nota 4.
Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições detidas pela
Companhia. Estas perdas podem ser incorridas em função do impacto
produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, preços de
ações e de commodities, entre outros.
Tendo em vista a natureza e curto prazo das aplicações financeiras da
Companhia, o risco de mercado é considerado muito reduzido pela
administração.
(ii) Risco de crédito
A Companhia e suas controladas possuem aplicações financeiras de liquidez
imediata tendo como contraparte instituições financeiras de primeira linha,
por consequência minimizando o risco, conforme Nota 4.
No caso do risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes, da
Companhia e suas controladas é avaliada a qualidade do crédito do cliente,
levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros
fatores e, também o saldo de contas a receber em aberto por prestação de
serviços aos seus clientes, os quais são diariamente monitorados.
A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para deterioração do
saldo a receber de clientes, tomando como base o tempo decorrido do
vencimento do ativo financeiro e a expectativa de fluxo de caixa de
recuperação do mesmo.
(iii) Risco de liquidez
O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a política de gestão de
liquidez e endividamento, visando garantir recursos líquidos suficientes para
honrar os compromissos financeiros da Companhia e suas controladas no prazo
e sem custo adicional, bem como o pagamento de dividendos de seus
acionistas.
O principal instrumento de medição e monitoramento da liquidez é a projeção
de fluxo de caixa, observando-se um prazo mínimo de 12 meses de projeção a
partir da data de referência.
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Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar em 31 de dezembro de
2020:

Obrigações fiscais e previdenciárias
Arrendamento financeiro
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar

Menos de um
ano
2.079
401
2.578
1.259
89

Entre um e três
anos
189
-

Total
2.079
590
2.578
1.259
89

Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar em 31 de dezembro de
2019:

Obrigações fiscais e previdenciárias
Dividendos a pagar
Arrendamento financeiro
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar

Menos de um
Entre um e três
ano
anos
1.878
5.893
167
1.077
56
-

Total
1.878
5.893
364
1.077
56

(iv) Risco cambial
A Companhia e suas controladas não estão expostas ao risco cambial tendo em
vista que atua apenas no Brasil e suas transações, receitas e despesas ocorrem
em Reais.
(v) Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da controlada e sua controlada sofrerem ganhos ou
perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus
ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação de desse tipo de risco, da
Companhia e suas controladas buscam diversificar a aplicação de recursos em
termos de taxas pré-fixadas e pós-fixadas.
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras da Companhia são
afetados pelas variações nas taxas de juros, entretanto, considerando o curto
prazo das mesmas, o risco é considerado muito reduzido.
Análise de sensibilidade
A Companhia utiliza o cálculo do Value at Risk – VaR paramétrico para a
gestão de risco de mercado dos seus instrumentos financeiros. O VaR estima a
maior perda esperada em condições normais de mercado, considerando um
horizonte de tempo e um intervalo de confiança.
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Para o cálculo utilizamos como parâmetros um intervalo de confiança de 95%,
um horizonte de 1 dia e, para o cálculo das volatilidades, a metodologia
EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), com fator de decaimento
exponencial (lambda) de 0,94.
Abaixo quadro com os percentuais calculados para as datas das demonstrações
financeiras consolidadas:
Data

VaR
0,02790%
0,00058%

Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019

24. Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Confiance Participações não possuía
operações com instrumentos financeiros derivativos em aberto.
25. Informações por segmento
A Administração da Companhia definiu três segmentos operacionais com base
nos relatórios utilizados para a tomada de decisões estratégicas pelo Diretor
executivo de operações, sujeitos à divulgação de informações. As políticas
contábeis desses segmentos operacionais são tratadas de forma uniforme para
a controladora e suas controladas:
(1) Administração de fundos (“Fundos”) – refere-se ao serviço de
administração e gestão de fundos de investimento, atuando desde 2001 na
Administração Fiduciária de Fundos de Investimento, notadamente Fundo de
Investimento em Participações (“FIP”), e na gestão de demais tipos de fundos;

(2) Serviços qualificados (“SQ”) – refere-se ao serviço de controladoria de
ativos e passivos de fundos de investimento, e consiste no apreçamento
de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota
e o registro de todos os lançamentos contábeis das operações realizadas
pelos fundos.
(3) Serviços fiduciários tem como objetivo facilitar a gestão de contratos, com o
auxílio de sistema tecnológico, o qual permite aos clientes otimizarem o
controle de obrigações (decorrentes dos variados contratos de que são parte),
de forma organizada, tempestiva e customizada.
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Participação no resultado dos segmentos em 2020
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o segmento administração de fundos
responde por aproximadamente 50,32% (R$ 23.365) do total da receita líquida da
Companhia, seguido por serviços qualificados 34,36% (R$ 15.958) e serviços
fiduciários 15,32% (R$ 7.117). Desta forma, é apresentada abaixo a

demonstração do resultado por cada um desses segmentos.
(1)
Fundos

Em 31 de dezembro de 2020

(2)
SQ

(3)
Serviços
Fiduciários

Consolidado

Receita operacional líquida

23.365

15.958

7.117

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão p/outros créditos de liquidação
duvidosa
Perda de créditos não recuperados
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

(5.068)
(4.165)
(536)

(3.461)
(2.844)
(366)

(1.543)
(1.269)
(163)

46.440
(10.073)
(8.278)
(1.065)

(391)

(267)

(119)

(777)

(71)
95

(49)
65

(22)
30

(142)
189

18.297
33
(2.776)
15.554

12.496
23
(1.896)
10.623

5.574
10
(846)
4.738

36.367
66
(5.518)
30.915

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o segmento administração de
fundos responde por aproximadamente 51,57% (R$ 22.128) do total da receita
líquida da Companhia, seguido por serviços qualificados 27,69% (R$ 11.881) e
serviços fiduciários 20,74% (R$ 8.902). Desta forma, é apresentada abaixo a
demonstração do resultado por cada um desses segmentos.
(1)
Fundos

Em 31 de dezembro de 2019

(2)
SQ

(3) Serviços
Fiduciários

Consolidado

Receita operacional líquida

22.128

11.881

8.902

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão p/outros créditos de liquidação
duvidosa
Perda de créditos não recuperados
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

(4.481)
(3.665)
(601)

(2.406)
(1.968)
(323)

(1.803)
(1.474)
(242)

42.911
(8.690)
(7.107)
(1.165)

(187)

(100)

(75)

(362)

(124)
95

(67)
51

(50)
38

(241)
185

17.647
178
(2.680)
15.145

9.475
96
(1.439)
8.131

7.099
72
(1.078)
6.093

34.221
346
(5.198)
29.369
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não existem clientes
que, individualmente, representem mais do que 10% das receitas auferidas
por cada um dos segmentos. Além disso, não existem ativos e passivos dos
segmentos a serem apresentados.
26. Partes relacionadas
A Companhia investe no Fundo de Investimento Soberano (Nota 4), o qual é
administrado e gerido por partes relacionadas. Durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 e de 2019, houve pagamento de dividendos aos
acionistas, conforme Nota 13, sendo a remuneração dos administradores
demonstrada na Nota 22. Não houve outras transações com partes
relacionadas.
27. Cobertura de seguros
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não houve
contratação de cobertura de seguros.
28. Contingência judiciais
Na condução regular da prestação de serviços de administração de fundos de
investimento, e na qualidade de responsável tributária, por substituição, a OT
Servicer está respondendo a lançamento da Autoridade Fiscal, ocorrido em
2020, relacionado à eventual diferença de recolhimento de tributos. O
processo encontra-se ainda na fase administrativa, sendo que a expectativa
de perda, nesta fase, atribuída pelos assessores jurídicos, é possível. Se,
eventualmente, a decisão for desfavorável na esfera administrativa, a
Administração poderá discutir judicialmente o mérito do referido lançamento,
de modo que não é praticável, nesse momento, estimar o tempo e valor para
resolução definitiva desta demanda, e o seu eventual efeito financeiro, se
houver. Não obstante, os cotistas do fundo de investimento envolvido, tem
capacidade financeira e garantem, integramente, todos os custos a serem
incorridos ao longo do processo, incluindo perdas decorrentes de eventual
decisão final desfavorável, de modo que não haverá qualquer impacto
econômico-financeiro para a OT Servicer ou para a Companhia em decorrência
do referido processo
Desta forma, com exceção do exposto, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não é parte integrante de outros
processos judiciais e/ou administrativo nas esferas cível, tributária ou
trabalhista, com probabilidade de perdas prováveis ou possíveis.
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29. Outros assuntos
Efeito do coronavírus sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia acompanha as recomendações do Ministério da
Saúde, das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais que tratam dos
efeitos e impactos da pandemia do COVID -19, decretada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
desde o dia 11 de março de 2020.
Para a preservação da segurança e saúde dos colaboradores, seus familiares,
prestadores de serviços e clientes, a Companhia adotou rígidos protocolos de
segurança nos locais de trabalho, em conformidade com as recomendações
das autoridades públicas, assim como trabalho remoto em larga escala de seus
colaboradores.
Até o momento, não foi identificado impacto negativo e relevante nas
demonstrações financeiras em virtude dos efeitos da pandemia do COVID -19.
30. Eventos subsequentes
(a) Reestruturação societária
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de janeiro
de 2021, foi deliberado o aumento do capital social da Companhia para R$
30.804, mediante (i) a capitalização total do saldo de reserva de lucros de R$
279, sem emissão de ações; (ii) emissão de 105.345.037 (cento e cinco
milhões, trezentas e quarenta e cinco mil e trinta e sete) novas ações
ordinárias no montante de R$ 28.717 e; (iii) a emissão de 2.962.013 (duas
milhões. novecentas e sessenta e duas mil e treze) novas ações preferenciais,
no valor de R$ 807, perfazendo o montante de R$ 29.804.
A novas ações ordinárias foram integralizadas mediante a conferência de
16.600 (dezesseis mil e seiscentas) ações ordinárias de emissão da MCFL
Participações S/A, ao valor patrimonial contábil de R$ 9.167; de 17.700
(dezessete mil e setecentas) ações ordinárias de emissão da OT DTVM ao valor
patrimonial contábil de R$ 19.355; e R$ 194 integralizados em moeda corrente
nacional.
Adicionalmente, em 29 de janeiro de 2021, após o aumento de capital acima
citado, a Companhia subscreveu integralmente o aumento de capital em
ações da MCFL Participações S/A., as quais foram integralizadas com a
entrega de 17.700 (dezessete mil e setecentas) ações ordinárias da OT DTVM.
Após a reorganização societária acima descrita, a Companhia passou a
controlar a MCFL Participações S.A. e a OT DTVM.
37

289

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(b) Alteração estatutária e outros

Em 31 de março de 2021, os acionistas em AGE deliberaram por: (i) alterar a
denominação da Confiance Participações S.A. para Oliveira Trust S.A.; (ii)
desdobrar a quantidade de ações do capital social à razão de 3 para cada
uma, passando desta forma o capital social de 107.691.537 para 323.074.611
ações ordinárias e de 5.308.463 para 15.925.389 ações preferenciais; (iii)
modificar os direitos das ações preferenciais; (iv) aumentar o capital social
em 2.150.000 novas ações preferenciais, de valor unitário de R$ 0,09087 cada,
totalizando R$ 195, totalmente subscritas no ato e a serem integralizadas em
moeda corrente em abril de 2021; (v) converter 150.793.861 ações ordinárias
em ações preferenciais, passando o capital social da Companhia para
172.280.750 ações ordinárias e 168.869.250 ações preferenciais; e (vi) alterar
o Estatuto Social para refletir as decisões antes citadas e também adaptá-lo a
outros aspectos requeridos no segmento especial de listagem denominado
Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão.

José Alexandre Costa de
Freitas
Diretor
CPF: 008.991.207-17

Alexandre Lodi
de Oliveira
Diretor
CPF: 076.922.737-66

Jorge Cezar
P. Derossi
Contador
CRC-RJ: 084173/O-1
CPF: 011.966.457-79
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Relatório da Administração

A Oliveira Trust
A história do Grupo Oliveira Trust (“Grupo”) teve seu início em maio de 1991, quando da aquisição, pelos atuais
acionistas controladores, da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atualmente denominada OLIVEIRA
TRUST DTVM S/A.

O Grupo, cujas atividades estão sendo apresentadas de forma combinada, é atualmente composto de seis
empresas controladas em conjunto pelos acionistas controladores, e tem como instituição líder a CONFIANCE
PARTICIPAÇÕES S/A (“Controladora”), cuja denominação foi alterada para OLIVEIRA TRUST S/A, conforme AGE
realizada em 31/03/2021, sendo que a OLIVEIRA TRUST DTVM S/A e a OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A são as que
exercem as atividades mais relevantes do Grupo.

Um novo passo está agora sendo estudado pelo Grupo com o início do processo de registro da Controladora junto
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de abertura do seu capital ao mercado. Nesse sentido,
destacamos que ao longo do primeiro trimestre de 2021, os acionistas do Grupo aprovaram a reorganização
societária, na qual a Controladora passou a deter o controle direto e indireto sobre todas as empresas do Grupo,
a nova denominação da Controladora e a alteração estatutária para adequação às regras de listagem na B3.

Como parte da decisão estratégica dos acionistas, a Companhia iniciou processo visando o seu registro como
empresa aberta junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para fins de abertura de capital. Nesse sentido,
em janeiro de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram a reorganização societária, na qual a Companhia passa
a deter o controle direto e indireto sobre todas as empresas controladas pelos mesmos acionistas.

O Grupo tem foco na prestação de serviços fiduciários ao mercado, notadamente Serviços Fiduciários em emissões
públicas e privadas, Administração Fiduciária de Fundos de Investimento e Serviços Qualificados (Custódia,
Controladoria e Escrituração de Ativos), sendo nosso principal diferencial o atendimento prestado por
profissionais altamente qualificados e experientes, provendo soluções completas de forma estruturada e
customizada às demandas de nossos clientes, com segurança e agilidade. Tais serviços podem ser resumidamente
descritos da seguinte forma:

Serviços Fiduciários
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Primeira área de atuação do Grupo como prestador de serviços fiduciários, notadamente como Agente Fiduciário
em emissões públicas. Tal serviço compreende, no âmbito do disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o controle de obrigações contratuais e atuação na
preservação dos direitos dos investidores, notadamente em operações estruturadas, o que nos tornou referência
na prestação de serviços de Agente Fiduciário. Após 30 anos de excelência em serviços fiduciários, hoje atingimos
a marca de mais de R$ 794 bilhões em volume de emissões onde atuamos como Agente Fiduciário, equivalente a
mais de 1.600 contratos celebrados.

Na esteira da evolução do serviço de Agente Fiduciário, incluímos em nosso rol de atividades a prestação de
serviços fiduciários em emissões privadas, tendo como escopo principal o monitoramento de garantias e
obrigações assumidas pelos emissores, zelando pelos direitos e interesses dos credores.

Administração Fiduciária de Fundos de Investimento

Contamos com equipe multidisciplinar composta por profissionais altamente qualificados e capacitados, dedicada
única e exclusivamente a exercer as atividades inerentes ao serviço de Administração Fiduciária, possibilitando
aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de ativos e estratégias de investimento dos fundos sob nossa
administração.

A expertise, dedicação exclusiva à prestação de serviços fiduciários ao mercado de capitais, independência e “track
record” de quase 30 anos de sucesso e confiabilidade do Grupo na função de “Trustee” em operações de
securitização seguem contribuindo para nossa consolidação como principal prestador de serviços fiduciários
independente do Brasil.

Serviços Qualificados (Custódia, Controladoria e Escrituração de Ativos)

Custódia: O Grupo atua no serviço de Custódia desde 2010, prestando serviços para fundos de investimentos
e ativos financeiros. Nosso serviço compreende a guarda, registro e liquidação física e financeira de ativos,
assim como o controle de eventos associados a esses ativos junto às centrais depositárias. Abrange, ainda, a
verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória nos FIDCs (Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios), como também o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário,
liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3), envio de relatórios aos
clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.

296

Controladoria: Prestando serviços para fundos de investimentos e ativos financeiros, nosso serviço consiste
no apreçamento de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de
todos os lançamentos contábeis das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação
e regulamentação vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à auditoria externa e a elaboração e envio
de relatórios legais e contábeis, além de informações gerenciais para os clientes.

Escrituração de ativos: O Grupo disponibiliza soluções completas para as companhias que ofertam valores
mobiliários no mercado de capitais através da prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores
Mobiliários. Os serviços contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário,
liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3), envio de relatórios aos
clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores. Conta com profissionais totalmente qualificados para
atender às necessidades dos emissores e investidores através dos nossos canais de atendimento, inclusive
disponibilizando informações em tempo real na nossa área logada segura.

O Grupo é habilitado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central do Brasil (Bacen) e
também aderente às normas de autorregulação e certificado pela ANBIMA.

Selos de adesão à autorregulação ANBIMA

O Grupo investe, de forma permanente, no desenvolvimento de plataformas e sistemas próprios visando
segurança, eficiência, transparência, qualidade e performance no processamento das operações, bem como no
aumento do portfólio de produtos destinados ao mercado, modificando os serviços através de automação de
processos e de uso de inteligência artificial. Dessa forma, o Grupo pretende acelerar a evolução de seus processos
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e controles digitais, com tecnologia de ponta e integração de sistemas e bases de dados, para seguir entregando
serviços de alta complexidade com qualidade e eficiência para seus clientes e o mercado em geral.

Gestão de Pessoas
O Grupo contava com 227 colaboradores em 31/12/2020. Nossa política de recursos humanos se baseia nos
princípios presentes em nossos valores, dentre os quais se destacam o respeito, dignidade e honestidade com o
próximo. Não toleramos qualquer tipo de discriminação sobre diversidade cultural, social, religiosa e racial.
Atuamos no desenvolvimento e manutenção a longo prazo de um corpo de colaboradores altamente qualificado,
alinhado e engajado em nossos propósitos, com expertise e capacidade para atuar em operações com alto grau
de complexidade e atender nossos clientes e demandas regulatórias com excelência. Para tanto, e ainda
objetivando o atendimento aos mais diferentes desafios de nossas linhas de negócios, assim como o
fortalecimento de nossos sistemas de controles internos e redução de exposição a riscos, principalmente
operacional e reputacional, são oferecidos e/ou contratados cursos de capacitação e treinamento profissional e
intelectual aos colaboradores.

COVID-19
Durante o ano de 2020, com o advento da pandemia, o Grupo adotou medidas visando preservar a continuidade
dos negócios e a segurança de todos os seus colaboradores, clientes e fornecedores. Desta forma foi criado um
comitê de crise, composto pelos principais executivos e gestores, o qual determinou a alocação do maior
contingente possível em “home office”, com investimento tecnológico e apoio financeiro, com objetivo de manter
a qualidade na prestação do serviços, como também o bem estar e a saúde dos colaboradores, concomitante com
o estabelecimento de protocolos rígidos de segurança.

Não obstante os graves efeitos da crise, não adotamos política de redução de quadros. Pelo contrário, mantivemos
o programa de novas contratações inicialmente previsto para o ano de 2020. Como resultado dessas medidas,
chegamos ao final de 2020 com as atividades do Grupo em pleno funcionamento e os negócios demonstrando a
resiliência esperada.
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Responsabilidade Socioambiental
O Grupo reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável através de suas atividades, buscando a
valorização de projetos que promovam uma relação ética e transparente, a preservação do meio ambiente, o
respeito à diversidade e a redução das desigualdades sociais.

Em 2020, investimos na cultura, na educação e na saúde, por intermédio das seguintes modalidades:

Projetos Sociais
Esporte

62.009

Cultura

248.036

Saúde

124.018

Projetos Beneficiados:
Reforço Futuro

120.000

Doutores da Alegria

22.277

Hacktudo 2020

55.214

Livro Editora Arte Ensaio

20.000

Academia Juvenil Orquestra Petrobrás

30.545

Pedro Boesel - Porsche GT3 Cup

46.623

Instituto Tennis Route

7.693

Projeto Gol de Ouro

7.693

Hospital Pequeno Príncipe

62.009

Santa Casa de Misericórdia

62.009

Total em R$

434.063

Decorrente de nossa atenção para fatores ASG (Ambientais, Sociais e Governança), além dos investimentos acima
listados, realizamos a compensação das emissões de gases de efeito estufa de atividades desenvolvidas pelo
Grupo ao longo de 2020. O projeto está implementado na região da Serra da Mantiqueira, no bioma Mata
Atlântica, em parceria com o Grupo Dispersores, conforme quadro abaixo:
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Destaques Econômico - Financeiros
(a)

Principais indicadores de performance

(b)

Evolução do PL consolidado dos Fundos sob Administração e Custódia.
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(c)

Receita líquida por segmento de negócio e sua participação na receita líquida do Grupo

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020
Segmento
(EM MILHARES DE REAIS, exceto %)

R$

2019

% do total

R$

2018

% do total

R$

% do total

Serviços Qualificados

50.433

37,83%

36.980

34,08%

29.365

34,05%

Administração Fiduciária

49.555

37,17%

43.418

40,01%

39.444

45,74%

Serviços fiduciários

33.337

25,00%

28.124

25,92%

17.421

20,20%

133.325

100%

108.522

100%

86.230

100%

Receita líquida

(d)

Lucro líquido do Grupo, por segmento de negócio e sua participação no lucro líquido do Grupo.

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

Segmento
(EM MILHARES DE REAIS, exceto %)

R$

% do total

R$

% do total

R$

% do total

Serviços Qualificados

20.984

36,78%

15.159

32,39%

7.605

25,16%

Administração Fiduciária

22.511

39,45%

20.076

42,90%

18.774

62,11%

Serviços fiduciários

13.560

23,77%

11.565

24,71%

3.846

12,72%

Lucro líquido

57.055

100%

46.800

100%

30.225

100%
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(e) Resumo dos resultados combinados

Informações de Resultado

2020

2019

variação

2018

Variação

EM MILHARES DE REAIS

Receita Bruta

145.908

118.867

22,8%

94.098

26,3%

Impostos s/ Receita

(12.583)

(10.345)

21,6%

(7.868)

31,5%

Receita Líquida

133.325

108.522

22,9%

86.230

25,9%

Despesas Operacionais

(56.650)

(45.966)

23,2%

(45.939)

0,1%

76.675

62.556

22,6%

40.291

55,4%

(383)

(272)

40,8%

(201)

35,3%

76.292

62.284

22,5%

40.090

55,4%

1.131

1.910

(40,8%)

1.816

5,2%

77.423

64.194

20,6%

41.906

53,2%

(20.368)

(17.394)

17,1%

(11.681)

48,9%

57.055

46.800

21,9%

30.225

54,8%

EBITDA

Depreciações e Amortizações

EBIT

Resultado Financeiro

Lucro Operacional

IR / CS

Lucro Líquido
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Os resultados combinados acima apresentados demonstram significativo crescimento nos últimos anos dos
principais indicadores financeiros do Grupo, dentre os quais se destacam o Lucro Bruto, EBITDA, Lucro Operacional
e Lucro Líquido. O expressivo aumento dos resultados ao longo do tempo é fruto da combinação de relevante
aumento das receitas com um eficiente controle de custos e despesas operacionais, resultando em aumento de
margem e incremento na produtividade e eficiência operacional do Grupo. Acreditamos que tal movimento é
reflexo dos relevantes investimentos em tecnologia e automação de processos realizados ao longo dos últimos
exercícios, que nos permitem ganho de escala e melhora da margem em nossos serviços e produtos, sem
prescindir da qualidade e nível de controle que nos caracterizam.

Especificamente em relação ao ano de 2020, destacamos que este foi marcado pelo impacto econômico advindo
da pandemia do COVID-19, que espalhou consequências em praticamente todos os setores da economia real
brasileira. No cenário macroeconômico, iniciamos o ano com perspectiva de manutenção da inflação sob controle
e estabilidade da taxa SELIC no patamar mais baixo da história, fatores de grande estímulo à atividade econômica,
e, por consequência, ao mercado de capitais.

O primeiro bimestre do ano foi marcado por grande número de operações, sensivelmente mais aquecido que o
mesmo período do ano anterior. Porém, a partir de março, com o agravamento da crise e recrudescimento das
medidas de combate à pandemia, observamos relativa desaceleração na quantidade de novas operações em
determinadas linhas de negócios na comparação com o primeiro bimestre do ano.

Não obstante, na análise de nossos Indicadores Financeiros, podemos destacar o significativo aumento das
receitas em todos os segmentos. Em relação ao aumento observado nas áreas de Serviços Qualificados e
Administração Fiduciária, este se deve principalmente ao acréscimo de receita decorrente dos novos FIDCs
(Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) estruturados e iniciados no período.

A indústria de FIDCs vem de sucessivos períodos de expansão, tendo crescido 50% em 2019 e 12,2% em 2020. O
excelente posicionamento e “market share” do Grupo nesse segmento permitiu que capturássemos parcela
relevante do crescimento da indústria observado nos últimos anos, resultando em relevante acréscimo de receita
nas áreas de Serviços Qualificados e Administração Fiduciária, conforme acima mencionado. Ocupamos posição
de destaque em relação aos FIDCs, sendo o maior administrador e custodiante por montante emitido, de acordo
com o ranking da Uqbar, além de atuarmos em ambos os serviços em 5 dos 10 maiores FIDCs em funcionamento
no país.
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Outrossim, em relação ao expressivo crescimento da receita de Serviços Fiduciários no período, destacamos o
avanço da representatividade das LIGs (Letra Imobiliária Garantida) em nosso portfólio de serviços. Tal ativo, cuja
primeira emissão foi realizada em 2018, cresceu exponencialmente nos 3 últimos anos, partindo de R$ 4,9 bilhões
de volume emitido em 2018 para R$ 20,4 bilhões em 2020. O Grupo foi pioneiro na atuação enquanto Agente
Fiduciário em emissões de LIG, sendo o prestador de serviços da primeira emissão realizada no país, e é
atualmente contratado pelos 3 maiores bancos privados de varejo do país nos respectivos programas de emissão
de LIG.
Por fim, cabe destacar que não houve variação expressiva na inadimplência observada em nossa carteira de
contratos mesmo num ano severamente impactado pelos efeitos da pandemia, contribuindo para o crescimento
sustentável e higidez financeira do Grupo, respeitando nosso compromisso de geração de valor à longo prazo para
clientes, colaboradores, acionistas e sociedade.

Declaração da Diretoria
A Diretoria do Grupo declara que discutiu, reviu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes, assim como reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras combinadas relativas
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, de 2019 e de 2018.

Relacionamento com Auditores Independentes
Em atendimento à Instrução CVM n° 381, o Grupo informa que não contratou os auditores independentes para
prestação de outros serviços que não fossem os serviços de auditoria de suas demonstrações financeiras ou dos
fundos administrados pelas empresas integrantes de seu grupo econômico.

A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros pela confiança em nós depositada, e a cada um dos
colaboradores que constroem diariamente a nossa história ao longo desses 30 anos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
A Administração
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS COMBINADAS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Confiance Participações S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas da Confiance Participações S.A. (“Companhia
ou Grupo”, formado pelas empresas relacionadas na Nota 2), que compreendem os balanços
patrimoniais combinados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, e as respectivas demonstrações
combinadas dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para os exercícios findos naquelas datas, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e das demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas, acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o desempenho combinado de suas operações e os
fluxos de caixa combinados, para os exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas
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 intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas”. Somos
independentes em relação ao Grupo, 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 (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Ênfase
Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras combinadas e restrição sobre
distribuição ou uso
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 3 às demonstrações financeiras, que descreve a base
de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras combinadas. As demonstrações
financeiras combinadas foram elaboradas com o propósito de permitir aos conselheiros, diretores,
instituições financeiras, administradores e possíveis investidores do Grupo avaliar a posição
patrimonial e financeira combinada do Grupo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e o
desempenho combinado de suas operações para os exercícios findos naquelas datas.
Consequentemente, as demonstrações financeiras combinadas podem não ser adequadas para outro
fim. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino
Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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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 dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e,
portanto, não expressamos opinião separada sobre esses assuntos.
Reconhecimento da receita e do custo
As receitas de prestação de serviço do Grupo são
compostas substancialmente por serviços de
administração e gestão de fundos de
investimento,
serviços
qualificados
de
escrituração,
custódia,
controladoria
e
contabilidade, serviços fiduciários e estruturação
de operações.
Essas receitas são mensuradas conforme os
termos contratuais que consideram valores fixos
ou percentual de comissão para os serviços
prestados. O reconhecimento da receita requer
controles da Administração para determinação
do registro no momento em que os serviços são
prestados.
Considerando a relevância dessas receitas no
contexto
das
demonstrações
financeiras
combinadas, essa área foi foco em nossa
auditoria.

Resposta da auditoria ao assunto
Realizamos o entendimento do ambiente de
controles internos referente aos processos de
reconhecimento de receitas.
Efetuamos,
também,
o
confronto
das
informações analíticas contidas nos sistemas
operacionais com a receita reconhecida no
sistema
contábil.
Em
base
amostral,
inspecionamos a documentação suporte das
receitas registradas, e confrontamos com a
liquidação financeira subsequente. Além disso,
efetuamos o recálculo de determinadas
transações de receitas registradas.
Dessa forma, nossos procedimentos de auditoria
nos proporcionaram evidências apropriadas e
suficientes de auditoria no contexto das
demonstrações financeiras combinadas dos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações combinadas do valor adicionado (DVA) referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Grupo, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras combinadas do
Grupo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações 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 nossas opiniões, essas demonstrações combinadas 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 combinadas tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras combinadas e o relatório do
auditor
A Administração do Grupo é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras combinadas, 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 combinadas ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
combinadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras combinadas 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 combinadas, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade do Grupo 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 o Grupo ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossas opiniões. 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 do Grupo;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional do Grupo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo a não mais se
manterem em continuidade operacional;
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;
 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 combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
combinadas dos exercícios e que, desta 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.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
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GRUPO OLIVEIRA TRUST
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
Ativo
Nota

2020
70.820

2019
49.770

2018
35.038

36.348
26.865
1.221
6.386

10.719
31.530
1.892
5.629

18.902
11.340
853
3.943

10.997

9.825

985

1.458
6
11
7.573
1.877
72

6
1
8.599
1.133
86

6
1
855
123

81.817

59.595

36.023

Nota

2020
46.022

2019
39.032

2018
25.057

13
14
15
16
17
18

20.323
8.579
2.055
6.962
6.214
1.889

15.565
8.698
1.831
7.448
4.949
541

9.980
8.842
1.124
4.095
1.016

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Outros créditos

5
6
7
8

Não circulante
Créditos tributários
Ativos financeiros
Investimentos
Direitos de uso
Imobilizado
Intangível

23

9
10
11

Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido

Circulante
Fiscais e previdenciários
Dividendos a pagar
Passivo de arrendamento
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar

5.777

6.809

-

Arrendamento financeiro

Passivo não circulante
15

5.777

6.809

-

Patrimônio líquido

19

30.018

13.754

10.966

Capital social
Aumento de capital
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

10.339
19.742
(63)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

81.817

5.097
2.437
6.221
(1)
59.595

5.097
5.870
(1)
36.023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
Nota

2020

2019

2018

145.908
(150)
(12.433)

118.867
(242)
(10.103)

94.098
(7.868)

20

133.325

108.522

86.230

21
7
7
31b

(57.033)
(36.941)
(18.439)
(854)
(753)
(46)

(46.238)
(29.423)
(14.401)
(2.107)
(451)
144

(46.140)
(25.464)
(13.000)
(2.759)
(974)
(3.943)

76.292

62.284

40.090

Receita bruta da prestação de serviços
( - ) Descontos concedidos
( - ) Impostos sobre o faturamento
Receita líquida da prestação de serviços
Receitas/despesas operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas esperadas
Perda de créditos não recuperados
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro operacional, antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

22

Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

23

Lucro líquido do exercício

1.131
1.909
(778)

1.910
2.386
(476)

1.816
1.916
(100)

77.423

64.194

41.906

(20.368)
(21.826)
1.458

(17.394)
(17.394)
-

(11.681)
(11.681)
-

57.055

46.800

30.225

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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GRUPO OLIVEIRA TRUST
Demostrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
2020
Lucro líqiuido do exercício

2019

57.055

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente total

57.055

2018

46.800
46.800

30.225
30.225

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Resultado abrangente total

57.055

46.800

30.225

57.055

46.800

30.225

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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312
10.339

-

-

-

-

-

-

-

(2.437)
-

2.437

-

2.437

-

2.437
-

Aumento de
Capital

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

Saldos em 31 de dezembro 2020

Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos distribuídos
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

2.437
2.805
-

Aumento do capital social
Capitalização de reserva de lucros
Lucro líquido do exercício
19
19

5.097

-

5.097

Saldos de abertura em 01 de janeiro de 2020

Retificação da destinação dos lucros

Saldos em 31 de dezembro 2019

-

Destinação do lucro líquido do exercício:
Reservas de lucros
Dividendos distribuídos

5.097

-

34
(1.190)
-

-

19

19
19

Capital Social
6.253

Aumento do capital social
Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Destinação do lucro líquido do exercício:
Reservas de lucros
Dividendos distribuídos
Ajuste de avaliação patrimonial

Aumento de capital
Redução de capital
Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Nota

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

GRUPO OLIVEIRA TRUST

1.924

904
-

-

1.020

-

1.020

58
-

-

962

(152)
-

-

17.818

12.617
-

(2.805)
-

8.006

2.805

5.201

5.200
(2.470)

(2.437)
-

4.908

3.324
(681)
-

-

Reserva de Lucros
Retenção de
Legal
lucros
1.114
2.265

-

(1)

-

(1)

-

-

(1)

2

-

(3)

(63)

(62)

Ajuste de
avaliação
patrimonial
-

-

(43.505)
(13.521)
(29)

57.055

-

-

-

(5.258)
(41.542)

46.800

-

(3.172)
(27.054)
1

30.225

Lucros
Acumulados

30.018

(43.505)
(91)

57.055

16.559

2.805

13.754

(44.012)

46.800

10.966

(27.735)
3

34
(1.190)
30.225

Total
9.629

20

GRUPO OLIVEIRA TRUST
Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes de imposto de renda e contribuição social

2019

77.423

Ajustes:
Depreciação e amortização
Provisão para perdas esperadas
Juros sobre contratos de arrendamento
Ajuste de avaliação patrimonial

2.167
854
518
(62)

Lucro ajustado

80.900

(Aumento) redução em contas do ativo
Ativos financeiros
Outros créditos
Total da (redução) aumento em contas do ativo
Aumento(redução) em contas do passivo
Imposto de renda e contribuição social pagos
Obrigações fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Obrigações diversas
Total da (redução) nas contas do passivo
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais

2018

64.194

41.906

1.789
2.107
271
-

210
2.759
2

68.361

44.877

4.665
(977)
3.688

(20.190)
(4.833)
(25.023)

(2.669)
(2.336)
(5.005)

(17.486)
418
(486)
2.614
(14.940)

(12.318)
509
6.324
379
(5.106)

(10.461)
136
(12.842)
(349)
(23.516)

69.648

38.232

16.356

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Aumento do capital social
(Redução) do capital social
Dividendos pagos
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa - início
Caixa e equivalentes de caixa - final
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa

(1.110)
(1.110)

(511)
(511)

(500)
(500)

(2.090)
(40.819)
(42.909)

(1.748)
(44.156)
(45.904)

34
(1.190)
(24.071)
(25.227)

25.629

(8.183)

(9.371)

10.719
36.348

18.902
10.719

28.273
18.902

25.629

(8.183)

(9.371)

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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Demostrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
2020
144.513
145.908
361
(854)
(902)

2019
116.289
118.867
222
(2.107)
(693)

2018
90.483
94.098
119
(2.759)
(975)

Insumos de terceiros
Processamento de dados
Água energia e gás
Comunicações
Serviços técnicos
Outras

(16.665)
(7.348)
(306)
(903)
(2.272)
(5.836)

(12.536)
(4.654)
(281)
(709)
(1.913)
(4.979)

(14.932)
(3.908)
(209)
(696)
(1.756)
(8.362)

Valor adicionado Bruto

127.848

103.753

Receitas
Prestação de serviço
Outras receitas
Provisão para perdas esperadas
Descontos e perdas operacionais

Depreciação e amortização

(2.167)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

(1.789)

75.551
(210)

125.681

101.964

75.341

1.909

2.386

1.916

127.590

104.350

77.257

(127.590)

(104.350)

(77.257)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
Fundo de garantia por tempo de serviço

(32.357)
(25.039)
(5.929)
(1.389)

(25.846)
(19.705)
(4.997)
(1.144)

(22.351)
(17.131)
(4.204)
(1.016)

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais

(38.178)
(31.318)
(6.860)

(31.704)
(26.124)
(5.580)

(23.106)
(18.851)
(4.255)

Valor adicional recebido em transferência - Receita financeira
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado

Remuneração de capitais de terceiros - alugueis
Outras

-

Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

(57.055)
(43.505)
(13.521)
(29)

(46.800)
(41.542)
(5.258)
-

(1.575)
(1.575)
(30.225)
(27.054)
(3.172)
1

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras combinadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
1.

Informações Gerais
A Confiance Participações S.A. (“Controladora” ou “Companhia”), cuja denominação
social foi alterada para Oliveira Trust S.A. (“OT SA”), conforme AGE realizada em
31de março de 2021 (ver Nota 32), empresa líder do Grupo Oliveira Trust (“Grupo”)
está em processo de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários e a B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), de modo a estar habilitada a ter as suas ações
negociadas em bolsa de valores. Como parte desse processo, em janeiro de 2021,
ocorreu uma reorganização societária (ver também Nota 32) na qual as empresas
MCFL Participações S.A. (“MCFL”) e Oliveira Trust DTVM S/A (“OT DTVM”), que eram
controladas diretamente pelos mesmos acionistas controladores da Companhia, onde
passaram a ser controladas por esta última.
Tendo em vista o processo acima citado, e para o propósito específico de permitir um
melhor entendimento do Grupo, foram elaboradas e estão sendo apresentadas
demonstrações financeiras combinadas, que consideram as sociedades que estão sob
o controle comum dos mesmos acionistas controladores.
O órgão máximo de decisão é a diretoria, que autorizou a emissão das demonstrações
financeiras combinadas em 31 de março de 2021.

2.

Relação de entidades combinadas
As demonstrações financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
abrangem as entidades controladas em conjunto pelos acionistas da Confiance
Participações S.A. (atual Oliveira Trust S.A.) e suas controladas e da MCFL
Participações S.A.(“MCFL”) e suas controladas, como segue:
% de participação nas empresas
Servicer
Holding
OT DTVM (**)
100%
100%
31,92%

Empresas controladoras
Confiance Participações S.A. (*)
MCFL Participações S/A (**)

(*)

As controladas da Companhia S.A., acima relacionadas, que já eram controladas em
conjunto pelos mesmos controladores da Controladora, foram transferidas ao controle
direto da Companhia em reorganizações societárias ocorridas nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2015 e de 2016, respectivamente;
(**) Os 69,08% restantes são detidos diretamente pelos acionistas controladores do Grupo.

(i)

Confiance Participações S.A. (atual Oliveira Trust S.A.)

Com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 202, barra da tijuca – Rio de
janeiro – RJ – CEP 22.640-102, é uma sociedade anônima, brasileira, de capital
fechado. Foi constituída em setembro de 2014, com o objetivo de participar em
outras sociedades. Em 2015, como parte da reorganização societária, o controle
direto da Oliveira Trust Servicer S.A., detido anteriormente pelos acionistas do Grupo
OT, foi transferido à Companhia. Em 2016, foi constituída a Holding Trust, como
subsidiária integral da Controladora.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras combinadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
A Oliveira Trust Servicer S.A (“Servicer”) tem como objeto social: prestação de
serviços de consultoria e assessoria na elaboração de estudos de viabilidade e no
planejamento e estruturação de operações financeiras, bem como de consultoria na
intermediação, na fiscalização e no controle de ativos; prestação de serviços de
controle e expedição de cobrança simples de ativos de terceiros; assessoria a
credores e/ou devedores, em reestruturação de dívidas; assessoria a empresas e
instituições financeiras na emissão pública de valores mobiliários; representação de
credores em operações estruturadas (“Trustee”); a prestação de serviço de
administração e/ou gestão de bens de terceiros, fundos de investimento e a
administração de carteira de valores mobiliários; e a prestação de Serviços
Qualificados, notadamente controladoria de ativos e passivos para fundos de
investimento.
A Holding Trust S.A. (“Holding”) tem com o objetivo participar em outras
companhias, que sejam veículos (“Sociedades de Propósito Específico”), sem obter
controle ou poderes sobre estes, tendo em vista que tais veículos são criados para
abrigar bens e/ou direitos de credores e viabilizar a prestação de serviços de
“trustee” e outros. Tais serviços são remunerados de acordo com as práticas de
mercado, sendo todos os direitos e obrigações, assim como os riscos e retornos,
substancialmente repassados aos credores dos referidos veículos. Assim, na execução
desses objetivos a Holding participa:
(a) na Geyve Participações e Serviços Fiduciários S.A., cujo saldo contábil do
investimento em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 1 (R$ 1 em 2019 e R$ 1 em 2018),
sendo o Capital Social do veículo de R$ 1 R$ 1 em 2019 e R$ 1 em 2018). O veículo foi
criado para abrigar os bens e direitos de certos credores decorrentes de execução de
garantias de operações de crédito, na qual atua na prestação de serviços fiduciários
remunerados a preço fixo, independente da performance dos bens e direitos da
Geyve, sendo os riscos e benefícios dos referidos bens e ativos transferidos aos
credores; e
(b) na SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., cujo saldo
contábil do investimento em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 10 (Em 2019 e 2018, o
valor é inferior a R$ 1) , sendo o Capital Social do veículo de R$ 10 (Em 2019 e 2018,
o valor é inferior a R$ 1). O veículo foi criado para abrigar os direitos creditórios
financeiros cedidos ao veículo por entidade originadora (“cedente”), como lastro
(alienação fiduciária) da emissão de debêntures realizada e subscrita por
debenturistas ("principal"), na qual empresas ligadas atuam na prestação de serviço
de controle e verificações conforme estabelecido em contrato, sendo remuneradas a
preço fixo, independente da performance dos direitos creditórios da SRC, sendo os
riscos e benefícios dos referidos direitos creditórios transferidos integralmente aos
credores (debenturistas) e/ou cedente .
Tendo em vista as características das referidas participações, os ativos e passivos dos
veículos estão apresentados em bases líquidas na rubrica de "Outros investimentos"
no balanço patrimonial.
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Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
(ii)

MCFL Participações S.A. (“MCFL”)

Com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, parte, barra da tijuca –
Rio de janeiro – RJ – CEP 22.640-102. Foi constituída em 03 dezembro de 2015, com o
objetivo de participar exclusivamente no capital da Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A, tendo assim adquirido 31,92% do Capital Social da
referida sociedade em dezembro de 2015.
A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“OT DTVM”) com sede
na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, barra da tijuca – Rio de janeiro – RJ –
CEP 22.640-102 tem por objetivo administrar carteiras e custodiar títulos e valores
mobiliários, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos
de investimentos, além das atividades descritas em seu estatuto social, conforme
observado nas disposições legais e regulamentares emanadas principalmente da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central do Brasil (Bacen).
A Distribuidora detém 100% da OT Pagamentos S.A., cujo capital social em 31 de dezembro
de 2020 é de R$ 3.110. Essa investida tem por objeto a instituição e administração de
arranjo de pagamento próprio, sendo responsável por desenvolver as regras e
procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público; e a
prestação de atividades, no âmbito do seu próprio arranjo de pagamento ou de terceiros,
como instituição de pagamento, que incluem, mas não se limitam a prestação de emissão
de instrumentos de pagamento pré-pagos. Em 31 de dezembro de 2020, a OT Pagamentos
ainda se encontrava em fase pré-operacional.
As informações financeiras das entidades operacionais incluídas nas demonstrações
financeiras combinadas encontram-se detalhadas a seguir:

Ativo
Patrimônio
Líquido
Lucro líquido

Servicer
7.561
1.200
30.851

2020
Holding
Trust
MCFL(*)
247
73.960
31
153

Servicer
10.071

28.738
26.140

1.200
29.354

2019
Holding
Trust
MCFL(*)
195
49.327
12
88

Servicer
10.059

2018
Holding
Trust
107

MCFL (*)
25.782

1.200
25.209

12
62

9.766
4.995

12.554
17.431

(*) Informações financeiras consolidadas com as controladas OT DTVM e OT Pagamentos.

3.

Base de preparação de declaração de conformidade
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações
financeiras combinadas estão descritas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de
forma consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
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Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
a.

Combinação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas, com o objetivo de
apresentar as informações contábeis como se as diversas entidades sob controle
comum fossem apenas uma única entidade, considerando os mesmos procedimentos
utilizados quando da elaboração de demonstrações financeiras consolidadas.
As demonstrações financeiras combinadas tomaram como base as demonstrações
financeiras individuais e/ou consolidadas de cada uma das entidades incluídas na
combinação, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, incluindo os pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial o CPC 44, bem como as normas
internacionais de relatórios financeiros (Internacional Financial Reporting Standards
(IFRS), emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB)).
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas foi considerado o custo
histórico como base de valor.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações
financeiras de cada entidade incluída na combinação:
(i) Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades;
(ii) Eliminação dos ganhos e perdas não realizados oriundos de transações entre as
entidades incluídas na combinação;
(iii) Eliminação dos resultados de equivalência patrimonial contra o investimento na
proporção da participação no capital social da controlada combinada.
(iv) Eliminação do patrimônio líquido das entidades controladas contra o
correspondente investimento nas entidades controladoras incluídas na combinação.

4.

Resumo das principais políticas contábeis significativas
a.

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras combinadas estão apresentadas em milhares de
reais. O Real é a moeda funcional e de apresentação do Grupo. As informações
financeiras apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

b.

Caixa e equivalentes de caixa
Correspondem a recursos utilizados para gerenciamento dos compromissos de
curto prazo e, de modo geral, incluem o caixa em espécie, contas bancárias de
livre movimentação e aplicações financeiras com liquidez imediata, prazo de
vencimento igual ou inferior a três meses e com risco insignificante de variação
no seu valor de mercado. O caixa em espécie e as contas bancárias são
reconhecidos pelo custo amortizado.
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(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
Já as aplicações financeiras são reconhecidas pelo montante aplicado,
acrescidos dos rendimentos auferidos e não apresentam diferença significativa
em relação ao seu valor de mercado, correspondendo assim ao seu valor justo.

c.

Ativos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
Contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente na data em que
foram originadas, ou seja, quando os serviços foram prestados, baseados em
contratos que estabelecem claramente o valor a ser faturado por natureza de
serviço prestado. Não são adotadas estimativas para a determinação da receita
de prestação de serviços. Todos os outros ativos e passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente quando o Grupo 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 VJR, dos 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.
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado pelo Grupo como
mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado
(“VJR”).
A Administração realiza uma avaliação do objetivo para o qual um ativo
financeiro é mantido em carteira e que melhor reflete a maneira pela qual o
negócio é gerido.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado, são classificados pelo Grupo como ao VJR.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor justo por meio
do resultado (“VJR”):
(ii.1) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
(ii.2) 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.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo financeiro, o Grupo 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 ativos para ativos e
passivos financeiros idênticos, estando nesta categoria as aplicações
financeiras em cotas de fundos de investimento e letras financeiras do
teouro nacional, conforme Nota 6.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo financeiros, diretamente (preços) ou
indiretamente (derivado de preços), conforme nota explicativa 5.
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo financeiros, 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

Classificação e mensuração subsequente
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao
reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo 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.
Os ativos financeiros classificados ao custo amortizado são mensurados
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
perdas ao seu valor de recuperação. A receita de juros, ganhos e perdas
auferidos sobre esses ativos, assim com a perda para ajuste ao seu valor
recuperável são reconhecidos no resultado do exercício.
Os ativos financeiros gerenciados com desempenho avaliado com base no valor
justo são mensurados pelo Grupo ao valor justo por meio do resultado. Esses
ativos são continuamente mensurados ao valor justo. O ajuste a valor justo, os
juros ou receita de dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício.
Desreconhecimento
Ativos financeiros
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 do Grupo.
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo 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 o
Grupo 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.
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d.

Contas a receber e mensuração das perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela
prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. As contas a
receber são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado, deduzido por provisão para perdas, quando
aplicável.
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade
de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente
com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os
fluxos de caixa devidos ao Grupo de acordo com o contrato e os fluxos de caixa
que o Grupo espera receber).
Em cada data de balanço, o Grupo 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.
A provisão para perdas esperadas para ativos financeiros mensurados pelo custo
amortizado é deduzida do valor contábil bruto desses ativos.
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não
tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou
em parte. Com relação a clientes individuais, é adotada a política de baixar o
valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há mais de 180 dias
e quando não há mais expectativa razoável de recuperação. Os acionistas
controladores não esperam nenhuma recuperação significativa do valor
baixado, entretanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos
à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos para a
recuperação dos valores devidos.

e.

Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente
quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao
item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. A depreciação
é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

f.

Tributos
As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições,
pelas seguintes alíquotas básicas:
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Nome do tributo
Contribuição para o Programa de Integração Social
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Sigla
PIS
COFINS

Alíquotas
0,65%
3,00%

No caso da OT DTVM a alíquota da COFINS aplicável é de 4%.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do Grupo são apurados em duas
opções, conforme abaixo:

Na opção pelo regime fiscal de “lucro presumido”
A base de cálculo dos tributos é calculada sobre 32% da Receita Bruta de
prestação de serviços, adicionada das demais receitas tributáveis, sendo estes
apurados e pagos trimestralmente, com base nas alíquotas de 15% e 9%
respectivamente, com adicional de 10% para o Imposto de Renda, após redução
de R$ 240 da base de cálculo.

Na opção pelo regime fiscal de “lucro real”
A base de cálculo é o lucro anual tributável sobre o qual é aplicada, para fins
de imposto de renda, a alíquota de 15% e, quando aplicável, acrescida de
adicional específico de 10% sobre o lucro tributável que ultrapassar R$ 240.
Para fins da contribuição social, na OT DTVM, foi aplicada a alíquota de 20% no
exercício de 2018 (de 15% nos exercícios de 2019 e de 2020) sobre o lucro antes
do imposto de renda, ajustado na forma da legislação em vigor.
Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças
temporárias, foram apurados e registrados, levando em consideração as
alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as
expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram e
reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, foram
atendidos.

g.

Ativos e passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações
legais (fiscais e previdenciárias)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos, provisão para riscos
e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com
os critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes, conforme segue:
 Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações financeiras,
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua
realização, sobre as quais não cabem mais recursos;
 Provisão para riscos: é reconhecida nas demonstrações financeiras quando,
com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança;
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 Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos
assessores jurídicos: são divulgados nas demonstrações financeiras,
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de
provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de acordo
com a legislação vigente;
 Obrigações fiscais correntes (fiscais e previdenciárias): referem-se a
demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições.

h.

Benefícios a empregados
(i) Benefícios de curto prazo a empregados
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 o Grupo
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. O Grupo, atualmente, não concede benefícios
de longo prazo.

i.

Capital social
O capital social das entidades incluídas na combinação é composto por ações
ordinárias e preferenciais, as quais são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos de transação diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são
demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos de
impostos.

j.

Demonstração do valor adicionado
A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Essa demonstração,
fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscam apresentar a parcela do
Grupo na formação do Produto Interno Bruto (“PIB”) por meio da apuração dos
respectivos valores adicionados tanto pelos acionistas controladores, quanto o
recebido de outras entidades, como também a distribuição desses montantes
aos seus empregados, esferas governamentais, arrendadores de ativos, credores
por empréstimos, financiamentos e títulos de dívida, acionistas controladores e
não controladores, e outras remunerações que configurem transferência de
riqueza a terceiros. O referido valor adicionado representa a riqueza criada, de
forma geral, medido pelas receitas de vendas de bens e dos serviços prestados,
menos os respectivos insumos adquiridos de terceiros, incluindo também o valor
adicionado produzido por terceiros e transferido ao Grupo.
A DVA é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e apresentada
como informação suplementar às demonstrações financeiras combinadas para
fins de IFRS.
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k. Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são apresentados de modo consistente com o
relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões do Grupo,
conforme decisão da diretoria, que é o órgão responsável pela alocação de
recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais.

l. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação de demonstrações financerias requer o uso de certas estimativas
contábies críticas e também o exercício de julgamento por parte da
administração dos acionistas controladores no processo de aplicação das
práticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de
julgamento e que possuem maior complexidade, bem como as áreas cujas
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras
combinadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
 Nota 4(g) – mensuração da provisão para contingências;
 Nota 6 – mensuração do valor justo dos ativos financeiros (títulos e valores
mobiliários);
 Nota 7 – mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber.
Principais premissas utilizadas na determinação do valor da perda esperada.

m. Adoção de novos pronunciamentos contábeis
O Grupo adotou, pela primeira vez, as normas contábeis elencadas a seguir,
para os exercícios de 2020, 2019 ou 2018, conforme abaixo indicado:

(i) Adoção inicial em 01 de janeiro de 2020
Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para
Relatórios Financeiros – substituindo a versão anterior de 2010, com adoção a
partir de 1° de janeiro de 2020.
A Estrutura Conceitual descreve o objetivo e os conceitos relacionados aos
relatórios financeiros e seus propósitos gerais, que sejam úteis para
investidores, credores e outros participantes do mercado.
A norma acima foi adotada pela primeira vez para esse exercício e não houve
impactos materiais para Grupo.

(ii) Adoção inicial em 01 de janeiro de 2019
IFRS 16 /CPC 06 (R2)
O IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários.

32

324

GRUPO OLIVEIRA TRUST
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras combinadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
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 norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças
decorrentes da adoção desse normativo impactaram a forma de
reconhecimento dos contratos de locação dos imóveis utilizados pelo Grupo,
sendo reconhecido o direito de uso dos mesmos e o correspondente passivo de
arrendamento. A natureza das despesas relacionadas a esses contratos de
arrendamento foi alterada e o Grupo passou a reconhecer um custo de
depreciação de ativos de direito de uso e uma despesa financeira de
arrendamento durante o prazo do arrendamento, tomando por base a taxa de
juros incremental apurada sobre os mesmos.
Impactos provocados pela adoção do IFRS 16 /CPC 06 (R2):
Em 1° de janeiro de 2019, o Grupo reconheceu um ativo de direito de uso e um
passivo de arrendamento ao valor presente de R$ 3.552. Desta forma, o quadro
a seguir demonstra os efeitos da adoção no Grupo:
Saldos
originais
31/12/2018
35.038
985
25.057
10.966

Combinado
Ativo Circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

Adoção
inicial CPC
06 (R2)
3.552
1.611
1.941
-

Saldo inicial
ajustado
01/01/2019
35.038
4.537
26.668
1.941
10.966

A movimentação dos saldos da rubrica de direitos de uso está apresentada na
Nota 9 e os saldos que afetaram o resultado do exercício , bem como a
movimentação do passivo de arrendamentos financeiros está demonstrada na
Nota 15.

IFRIC 23/ICPC 22
Publicada em junho de 2017 pelo IASB, a IFRIC 23 – incerteza sobre tratamento
de tributos sobre o lucro tem aplicação obrigatória a partir de 1º de janeiro de
2019 e visa esclarecer os procedimentos de aplicação dos requisitos de
reconhecimento e mensuração disposto no IAS 12 de tributos sobre o lucro
quando há incerteza sobre os tratamentos a serem adotados para os tributos
sobre o lucro.
A Administração efetuou análises sobre os procedimentos já adotados para
contabilização e apresentação dos impostos sobre o lucro em relação ao
conteúdo da IFRIC 23 e não houve impactos significativos nas divulgações.

(iii) Adoção inicial em 01 de janeiro de 2018
As normas elencadas a seguir foram adotadas pela primeira vez para esse
exercício e não tiveram impactos materiais para Grupo:
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IFRS 9/CPC 48
“Instrumentos financeiros”, aborda a classificação, a mensuração e o
reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substituiu a orientação no IAS
39/CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos
financeiros. As principais alterações do IFRS 9são:
(i.1) Novos critérios de classificação de ativos financeiros;
(i.2) Novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas
esperadas e incorridas (doravante denominado modelo de perdas esperadas),
em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e
(i.3) Flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
Os impactos dos novos critérios de classificação de ativos financeiros são
demonstrados a seguir, não havendo impacto na mensuração dos referidos
ativos/passivos financeiros em decorrência da alteração de suas classificações:
Classificação
CPC 38

Ativo/Passivo financeiro
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros

CPC 48

Mantidos até o vencimento

Custo amortizado

Mantidos para negociação

Valor justo por meio de resultado.

Mantidos para negociação

Valor justo por meio do resultado

Contas a receber de clientes

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Outras contas a receber

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Fornecedores

Outros passivos financeiros

Custo amortizado

Outras contas a pagar

Outros passivos financeiros

Custo amortizado

IFRS 15/CPC 47
“Receita de contrato com clientes”, essa nova norma traz os princípios que
uma entidade aplicará para determinar a mensuração de receita e quando ela é
reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida
quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o
princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios.

(iv) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
As normas elencadas a seguir foram adotadas pela primeira vez para o exercício
e não tiveram impactos materiais para Grupo:
 Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS; e
 IFRS 17 Contratos de seguro.
Não é esperado pela administração, qualquer impacto relevante decorrente das
normas acima descritas.
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5.

Caixa e equivalentes de caixa
Descrição
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)

2020

Operações compromissadas – LFT
Operações compromissadas – NTN
Operações compromissadas – LTN
Total

(a)

6.

2019

2018

249
36.099

185
10.534

905
17.997

2.105
33.994

8.534
2.000

17.234
763
-

36.348

10.719

18.902

Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por títulos emitidos pelo
tesouro nacional com o resgate/revenda, conforme previsão de vencimentos definidos.

Ativos financeiros
Os ativos financeiros são compostos pelos títulos e valores mobiliários, os quais estão
classificados a valor justo por meio do resultado e referem-se a aplicações em letras
financeiras do tesouro e cotas de fundos de investimento.
2020
Descrição
Certificados de depósitos
bancários
Letras financeiras do
tesouro (a)
Fundo OT Soberano (b)
Total

Nível de
hierarquia
Nível 2
Nível 1
Nível 2

Valor de
mercado

2019

Valor
contábil

Valor de
mercado

2018

Valor
contábil

Valor de
mercado

Valor
contábil

84

84

10

10

156

156

18.871

18.871

23.684

23.684

3.345

3.345

7.910

7.910

7.836

7.836

7.839

7.839

26.865

26.865

31.530

31.530

11.340

11.340

(a) Os Certificados de Depósitos Bancários (“CDB”) estão disponíveis para resgate
automático, descontando os impostos incidentes aplicáveis aos investimentos em renda
fixa.
(b) As Letras Financeiras do Tesouro (“LFT”) são títulos emitidos pelo Governo, com alta
liquidez no mercado e mantidas para negociação, mensuradas pelo valor justo por meio
de resultado.
(c) A carteira do fundo OT Soberano é composta, substancialmente, por letras financeiras do
tesouro (“LFT”) e operações compromissadas com lastro em títulos públicos. As cotas do
fundo não têm prazo de carência para resgate.

7.

Contas a receber de clientes e provisão para perdas esperadas
Refere-se às contas a receber com expectativa de recebimento no curto prazo do
Grupo, líquido da provisão para perdas esperadas:
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(i)

Saldo por natureza
Descrição
Serviços prestados a receber, dos quais:
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos de 181 a 360 dias
Vencidos acima de 361dias
Recebimentos a conciliar
Provisão para perdas esperadas
Total

(ii)

31/12/2020
6.939

Combinado
31/12/2019
6.758

31/12/2018
3.612

1.321
541
455
721
772
3.129
2
(5.720)

1.783
1.006
228
789
1.046
1.906
(4.866)

684
306
249
471
1.902
(2.759)

1.221

1.892

853

Movimentação da provisão para perdas esperadas, associada ao contas
a receber por serviços prestados
Em
conformidade
com
os
princípios
estabelecidos
na
Nota
4(d), a provisão é constituída com base em perdas esperadas de créditos a
receber por serviços prestados, como também na análise de risco individual das
contas a receber, onde seu montante é considerado suficiente para cobrir
eventuais perdas esperadas do contas a receber de clientes.
A metodologia consiste em atribuir aos títulos que compõem o contas a receber
um rating, determinado pelos dias em atrasado do título vencido, o qual define
percentual do valor contábil que será provisionado. Para contas a receber de
um mesmo devedor a provisão é mensurada sobre todo o fluxo de caixa
esperado desse devedor, levando em consideração a classificação que
representa o maior risco, a natureza da transação e as características das
operações.
Valor
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2017
Constituição

2.759

(Saldo inicial em 31 de dezembro de 2018
i
iConstituição
Reversão
.
1Saldo inicial em 31 de dezembro de 2019
)
Constituição
Reversão

Saldo final em 31 de dezembro de 2020

2.759
3.555
(1.448)
4.866
4.658
(3.804)
5.720

(iii) Perda de créditos não recuperados
Em 31 de dezembro de 2020 foram baixados como perdas efetivas os valores
considerados incobráveis, no montante de R$ 753 (R$ 451 em 2019; R$ 974 em
2018), conforme apresentado na demonstração do resultado do exercício.
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8.

Outros créditos
(i)

Composição do saldo por natureza
Descrição
Adiantamentos e antecipações
salariais
Adiantamento para despesas
Outras contas a receber
PIS, COFINS e IR a compensar
Total

9.

Combinado
2019

2020

2018

56

49

29

201
554
5.575
6.386

1.162
319
4.099
5.629

347
100
3.467
3.943

Direitos de uso
Trata-se do valor contábil referente aos direitos de uso dos imóveis, situados nos
seguintes endereços:
(a) No conjunto n° 132 no 13° andar do edifício Bertolucci, na Rua Joaquim Floriano,
n° 1.052, Itaim bibi – São Paulo – SP; e
(b) Na Avenida das Américas nº 3434, 2° pavimento, bloco 7, salas 201 a 208.
Ambos os imóveis são de uso exclusivo do locatário, conforme estabelecido nos
contratos de aluguel (classificados como contratos de arrendamento).
Para o cálculo do valor presente dos contratos, no momento da implantação da
norma, foi utilizada a taxa de desconto de 6,45% aa e 7,60% aa respectivamente.
Para os contratos celebrados em 2019 e 2020 a taxa de desconto adotada foi de
6,39% aa e 3,32% aa respectivamente.
A movimentação dos direitos de uso está a seguir demonstrada:
Descrição
Saldo anterior em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial 01 de janeiro de 2019 (*)

Total
3.552

Novos contratos (**)
Depreciação

6.565
(1.518)

Saldo final em 31 de dezembro de 2019

8.599

Novos contratos (***)
Depreciação

764
(1.790)

Saldo final em 31 de dezembro de 2020

7.573

(*) Conforme Notas 4(m)(ii) e 15.
(**) Em outubro de 2019, foi celebrado um aditamento do contrato, com ampliação do
espação através do direito de uso das salas 205 e 206 do mesmo local e prorrogação por
mais 60 meses;
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(***) Em junho de 2020, foi celebrado um aditamento do contrato, prorrogando-o por mais 24
meses, sem alteração de cláusulas contratuais, exceto o prazo.

10. Imobilizado
2020

Descrição

Instalações
Móveis e
equipamentos de
uso
Sistema de
comunicação
Sistema de
processamento de
dados
Sistema de
segurança
Outros
Total

Taxa de
depreciação
a.a.

Custo de
aquisição
em
31/12/2019

Custo de
aquisição
em
31/12/2020

10%

167

-

-

10%

786

143

10%

254

20%
20%
20%

Depreciação
acumulada

Total
líquido
31/12/2020

167

(76)

91

-

929

(586)

343

10

(7)

257

(113)

144

1.051

571

(2)

1.620

(792)

828

21
225
2.504

377
1.101

(9)

21
602

(19)
(133)
(1.719)

2
469
1.877

Aquisição

Baixa

3.596

2019

Descrição
Instalações
Móveis e
equipamentos de
uso
Sistema de
comunicação
Sistema de
processamento de
dados
Sistema de
segurança
Outros

Custo de
Taxa de
aquisição
depreciação
em
a.a.
31/12/2018
10%
167

Aquisição
-

Baixa

Custo de
aquisição
Total
em
líquido
Depreciação
31/12/2019 acumulada 31/12/2019
167
(58)
109
-

10%

680

106

-

786

(530)

256

10%

246

14

(6)

254

(100)

154

20%

879

252

(80)

1.051

(592)

459

20%

21

-

-

21

(15)

6

20%

96
2.089

129
501

(86)

225

(76)
(1.371)

149
1.133

Total

2.504

2018

Descrição
Instalações
Móveis e
equipamentos de
uso
Sistema de
comunicação
Sistema de
processamento de
dados
Sistema de
segurança
Outros
Total

Custo de
Taxa de
aquisição
depreciação
em
a.a.
31/12/2017
10%
167

Aquisição
-

-

Custo de
aquisição
em
31/12/2018
167

Baixa

Taxa de
Total
depreciação
líquido
a.a.
31/12/2018
(42)
125

10%

667

13

-

680

(478)

202

10%

102

144

-

246

(84)

162

20%

752

261

(134)

879

(568)

311

20%
20%

18
96
1.802

3
421

(134)

21
96

(13)
(49)
(1.234)

8
47
855

2.089
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11. Intangível
2020

Descrição
Softwares e
licenças de uso

Taxa de
amortização

Custo de
aquisição
em
31/12/2019

20%

Aquisição

459
459

Total

Custo de
aquisição
em
31/12/2020

9
9

Amortização
acumulada

468

Total
líquido
31/12/2020

(396)
(396)

468

72
72

2019

Descrição
Softwares e
licenças de
uso

Custo de
aquisição
em
Taxa de
amortização 31/12/2018 Aquisição
20%

Total

536
536

Custo de
aquisição
em
31/12/2019

Baixa

10
10

(87)

Amortização
acumulada

(87)

459
459

Custo de
aquisição
em
31/12/2018

Amortização
acumulada

536
536

(413)
(413)

Total
líquido
31/12/2019

(373)
(373)

86
86

2018
Custo de
aquisição
em
Taxa de
Descrição amortização 31/12/2017 Aquisição
Softwares
e licenças
de uso
20%
457
79
457
79
Total

Baixa
-

Total líquido
31/12/2018
123
123

12. Teste de impairment
O Grupo efetua, anualmente, análise com objetivo de verificar evidências que
possam indicar uma redução no valor recuperável dos seus ativos não financeiros. Nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não foram identificados
fatores que pudessem indicar uma redução no valor recuperável dos ativos.

13. Obrigações fiscais e previdenciárias
Descrição
IRPJ e CSLL a pagar sobre o lucro tributável
Impostos s/ faturamento (ISS/Pis/Cofins)
Impostos e contribuições sobre salários
Impostos sobre serviços de terceiros
Total

2020
17.895
1.316
1.075
37
20.323

2019
13.555
1.025
876
109
15.565

2018
8.480
777
645
78
9.980
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14. Dividendos a pagar
Saldo inicial
Dividendos declarados no exercício
Dividendos capitalizados (Nota 19)
Dividendos pagos
Saldo final

2020
8.698

2019
8.842

2018
5.178

43.505
(2.805)
(40.819)

44.012
(44.156)

27.735
(24.071)

8.579

8.698

8.842

15. Passivo de arrendamento
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em conformidade com o
IFRS 16, o passivo de arrendamento é reconhecido pelo valor presente dos seus fluxos
de pagamento à taxa incremental de desconto do Grupo, em contrapartida ao ativo
de direito de uso (Nota 9). Posteriormente ao reconhecimento inicial, o
arrendamento financeiro é mensurado pelo custo amortizado.
A movimentação no exercício pode ser assim demonstrada:
2020
8.640

2019
3.552

764
518
(2.090)

6.565
271
(1.748)

Saldo final

7.832

8.640

Circulante
Não circulante

2.055
5.777

1.831
6.809

Saldo inicial
Novos contratos
Juros apropriados
Pagamentos realizados

16. Negociação e intermediação de valores
Refere-se aos depósitos de recursos de clientes, para pagamento de eventos
relacionados com as atividades de escrituração, totalizando R$ 6.962 (R$7.448 em
2019 e R$ 1.124 em 2018), com liquidação no dia útil seguinte.

17. Obrigações trabalhistas
Descrição
Provisão para férias
Participações nos lucros (a)
Total

(a)

2020
2.558
3.656
6.214

2019
1.865
3.084
4.949

2018
1.626
2.469
4.095

Referem-se às participação nos lucros a pagar aos colaboradores do Grupo, calculada
com base em planos devidamente homologados nos sindicatos competentes, tendo
como contrapartida a rubrica de despesa de pessoal. A despesa no exercício foi de R$
6.469 (R$5.033 em 2019 e R$ 4.328 em 2018).
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18. Outras contas a pagar
Descrição
Adiantamento de clientes (a)
Fornecedores a pagar
Aluguéis a pagar
Total

-

2020
1.757
132
1.889

2019
509
32
541

2018
349
79
588
1.016

(a) Correspondem a recursos de fundos de investimento encerrados, transferidos para a OT
DTVM, na qualidade de administradora, para fazer face ao pagamento das obrigações
assumidas pelos respectivos fundos, a serem liquidadas pós encerramento dos mesmos.

19. Patrimônio líquido
a.

Capital Social da Confiance Participações S.A. (atual OT S.A.)
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o capital social subscrito e integralizado
da Companhia é composto de R$ 1.000 (Um milhão de reais), representado por
4.692.950 (quatro milhões, seiscentas e noventa e duas mil, novecentas e
cinquenta) ações, sendo 2.346.500 (duas milhões, trezentas e quarenta e seis
mil e quinhentas) ações ordinárias e 2.346.450 (duas milhões, trezentas e
quarenta e seis mil, quatrocentas e cinquenta) ações preferenciais.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de maio de 2018, os
acionistas deliberaram: (i) aumentar o capital social em R$ 34 com a emissão
de 36.500 (trinta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias, integralizada em
moeda corrente; e (ii) reduzir o capital social em R$ 1.190 (um milhão cento e
noventa reais), sem redução do número de ações, cujos recursos em moeda
corrente foram entregues aos acionistas na proporção de sua participação na
Companhia. Desta forma, o capital social passou de R$ 2.156 para R$ 1.000.
As ações preferenciais não têm direito a voto, e possuem prioridade na
distribuição de dividendos e no reembolso do capital social, sem prêmio.

b. Capital social da MCFL
O capital social subscrito e integralizado da MCFL em 31 de dezembro de 2020 é
de R$ 4.465 (R$1.660 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018), representado por
16.600 (Dezesseis mil, e seiscentas) ações ordinárias, sem valor nominal.
Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 30 de abril de 2020, os
acionistas deliberaram, entre outros, pelo pagamento de dividendos no valor de
R$ 2.805. Entretanto, posteriormente a referida Assembleia, foi observado que
as informações apresentadas durante a assembleia sobre a distribuição de
lucros já ocorrida, base para a tomada de decisão dos acionistas, encontravamse indevidas. Assim, em 28 de dezembro de 2020, foi realizada Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, nas quais os acionistas deliberaram:
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(i) Em AGO, pela retificação da deliberação da AGO de 30 de abril de 2020
quanto a destinação de parte do lucro líquido apurado no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 para dividendos, aprovando a destinação do
referido valor de lucro de R$ 2.805 para a conta de “Reserva de retenção
de lucros”;
(ii) Em AGE, pelo aumento do capital social da Companhia de R$ 2.805,
mediante a capitalização do saldo da conta de “Reserva de retenção de
lucros”, sem a emissão de novas ações.
Em decorrência da retificação pela AGO acima referida, o balanço de abertura
da MCFL em 01/01/2020, foi ajustado para refletir apropriadamente a
deliberação retificada dos acionistas.

c.

Destinação do lucro líquido e reservas de lucros
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram distribuídos como
dividendos R$ 43.505 (R$ 44.012 em 2019 e R$ 27.735 em 2018).

(i) Dividendos da Confiance Participações S.A. (atual OT S.A.)
O Estatuto, atualmente, determina a distribuição de 100% do lucro líquido do
exercício, se existente. As ações preferenciais farão jus a dividendo anual
mínimo de R$ 0,01 (um centavo por ação) e o saldo remanescente dos lucros,
se houver, será distribuído igualmente entre as ações preferenciais e
ordinárias, após a apropriação à reserva legal.

(ii) Dividendos da MCFL
O Estatuto social da MCFL, atualmente é omisso em relação a determinação do
dividendo mínimo obrigatório. Desta forma, a Companhia considera a metade
do lucro líquido, após a dedução das reservas previstas no artigo 202 da Lei das
S.A., na determinação do dividendo mínimo a distribuir.

(iii) Reservas de lucros
Reserva Legal - Do lucro líquido auferido em cada exercício, 5% é destinado à
formação da Reserva Legal, até que o saldo desta reserva atinja o limite de 20%
do capital social, conforme estabelecido na Lei societária. Adicionalmente,
poderá ser proposto a retenção adicional de lucros, para fins de contingências.
Retenção de lucros - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a
Resolução CMN 4.820, editada pela Resolução CMN 4.855, estabeleceu
requisitos prudenciais transitórios aplicáveis às instituições financeiras, com o
objetivo de assegurar a solidez, a estabilidade e o regular funcionamento do
Sistema Financeiro Nacional, em especial durante o período de calamidade
pública decretada em função da pandemia do coronavírus (Covid-19). Desta
forma, a distribuição de lucros da OT DTVM referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020 ficou limitada ao dividendo mínimo obrigatório,
estabelecido pelo art. 202 da Lei nº 6.404, de 1976.
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Assim, em 31 de dezembro de 2020, tendo em vista as determinações da
Resolução CMN 4.820, a Administração propôs aos acionistas da OT DTVM a
retenção de R$ 19.932 em reserva especial de lucros (Res.4.820). Nas
demonstrações financeiras combinadas, apresenta-se demonstrado no
patrimônio líquido a parcela dessa reserva equivalente à participação dos
acionistas controladores na OT DTVM. Conforme descrito na Nota 32(b), em
janeiro de 2021 ocorreu a capitalização da reserva.

20. Receita líquida de prestação de serviços
Receita bruta da prestação de serviços
( - ) Descontos concedidos
( - ) Pis, COFINS e ISS
Receita líquida da prestação de serviços

2020
145.908
(150)
(12.433)
133.325

2019
118.867
(242)
(10.103)
108.522

2018
94.098
(7.868)
86.230

2020

2019
(281)
(206)
(709)
(110)
(160)
(4.654)
(633)
(76)
(183)
(52)
(1.176)
(503)
(1.913)
(123)
(489)
(462)
(338)
(1.789)
(544)
(14.401)

2018
(209)
(1.575)
(570)
(696)
(82)
(145)
(3.908)
(349)
(26)
(144)
(54)
(948)
(477)
(1.756)
(89)
(443)
(384)
(473)
(210)
(462)
(13.000)

21. Despesas administrativas
Despesas Administrativas
Água, energia e gás
Aluguel
Condomínio
Comunicações
Manutenção
Material
Processamento de dados
Promoções e relações públicas
Propaganda e publicidade
Publicações
Seguros
Custódia
Serviços de terceiros
Serviços técnicos
Transporte
Tributária
Viagens
Cartório
Depreciação
Outras

(306)
(815)
(903)
(182)
(171)
(7.348)
(608)
(113)
(125)
(61)
(722)
(737)
(2.272)
(173)
(624)
(196)
(350)
(2.167)
(566)
(18.439)

Total

22. Resultado financeiro
As receitas financeiras decorrem, substancialmente, de aplicações em letras
financeiras do tesouro e cotas de fundos de investimentos, conforme nota explicativa
nº 5 e 6, e as despesas financeiras são compostas de tarifas bancárias e impostos
sobre operações financeiras (“IOF”).
2020
1.131
1.909
(778)

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2019
1.910
2.386
(476)

2018
(1.816)
1.916
(100)
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23. Imposto de Renda e Contribuição Social
A seguir apresenta-se o demonstrativo do imposto de renda e da contribuição social,
apurado sobre dois regimes de tributação (lucro presumido e lucro real), conforme
aplicável:
Lucro presumido (consolidado Confiance – atual OT S.A)
Receita de prestação de serviços
Rendimento de aplicações financeiras
Receita bruta
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ
15% Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ)
9% Contribuição social s/ lucro líquido (CSLL)
Base de cálculo para adicional do IRPJ
10% adicional de IRPJ
(a) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social

2020
50.533
130
50.663

2019
46.798
383
47.181

2018
39.084
380
39.464

16.301
2.445
1.467
15.118

15.358
2.304
1.382
15.118

12.887
1.933
1.159
12.647

1.606
5.518

1.512
5.198

1.265
4.357

2020

2019

2018

Lucro real (consolidado MCFL)
Lucro antes da tributação

41.255

29.316

12.357

936

2039

4307

42.191

31.355

16.664

40%

40%

45%

16.853

12.518

7.475

(24)
(434)

(20)
(313)

(20)
(131)

(=) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social
correntes

16.395

12.185

7.324

(+) Impostos de renda e CSLL diferidos ativos (*)
(+/-) Efeitos do IFRS 16
(b) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social
Imposto de Renda e da Contribuição Social combinadas (a + b)

(1.458)
(87)
14.850
20.368

11
12.196
17.394

7.324
11.681

Adições e (exclusões)
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ
Alíquota nominativa
(=) Imposto de renda e contribuição social antes das deduções
(-) Programa de alimentação ao trabalhador
(-) Patrocínios e doações

(*)

Refere-se, substancialmente, a diferença temporária sobre a provisão para riscos de
crédito.

24. Remuneração dos administradores
A remuneração dos administradores é composta pelos pagamentos de pró-labores,
que são contabilizados como despesa de pessoal no valor de R$ 944 em 2020 (R$
1.007 em 2019 e R$ 1.113 em 2018). Não são concedidos benefícios pós-emprego,
benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de contrato de trabalho, e não há
remuneração baseada em ações.
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25. Gerenciamento de riscos financeiros
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de
mercado (moeda e taxa de juros); (b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez.
Os serviços vendidos pelas entidades do Grupo são denominados em reais.
O processo de gestão de riscos de mercado tem por objetivo a proteção do fluxo de
caixa do Grupo contra eventos adversos de mercado tais como oscilações de taxas de
câmbio, preços de commodities e taxas de juros.

(i)

Risco de mercado
O Grupo possui aplicações financeiras atreladas às taxas de mercado e,
portanto, sensíveis às mudanças da mesma no mercado, conforme Notas 5 e 6.
Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições detidas pelo
Grupo. Estas perdas podem ser incorridas em função do impacto produzido pela
variação de taxas de juros, paridades cambiais, preços de ações e
de commodities, entre outros.
Tendo em vista a natureza e curto prazo das aplicações financeiras do Grupo, o
risco de mercado é considerado muito reduzido pela administração.

(ii)

Risco de crédito
O Grupo possui aplicações financeiras de liquidez imediata tendo como
contraparte instituições financeiras de primeira linha, por consequência
minimizando o risco, conforme Notas 5 e 6.
No caso do risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes do
Grupo é avaliada a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração
sua posição financeira, experiência passada e outros fatores e, também o saldo
de contas a receber em aberto por prestação de serviços aos seus clientes, os
quais são diariamente monitorados. O Grupo reconhece provisão para
deterioração do saldo a receber de clientes, tomando como base o tempo
decorrido do vencimento do ativo financeiro e a expectativa de fluxo de caixa
recuperável do mesmo.

(iii) Risco de liquidez
O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a política de gestão de liquidez
e endividamento, visando garantir recursos líquidos suficientes para honrar os
compromissos financeiros do Grupo no prazo e sem custo adicional, bem como
o pagamento de dividendos de seus acionistas.
O principal instrumento de medição e monitoramento da liquidez é a projeção
de fluxo de caixa, observando-se um prazo mínimo de 12 meses de projeção a
partir da data de referência.
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Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar de 31 de dezembro de
2020:
Menos de um ano
20.323
8.579
6.214
6.962
2.468
1.889

Obrigações fiscais e previdenciárias
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Negociação e intermediação de valores
Arrendamento financeiro
Outras contas a pagar

Entre um e três
anos
6.526
-

Total
20.323
8.579
6.214
6.962
7.832
1.889

Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar de 31 de dezembro de
2019:
Menos de um ano
15.565
8.698
4.949
7.448
2.023
541

Obrigações fiscais e previdenciárias
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Negociação e intermediação de valores
Arrendamento financeiro
Outras contas a pagar

Entre um e três
anos
7.971
-

Total
15.565
8.698
4.949
7.448
8.640
541

Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar em 31 de dezembro de
2018:

Menos de um ano
9.980
8.842
4.095
1.124
1.016

Obrigações fiscais e previdenciárias
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Negociação e intermediação de valores
Outras contas a pagar

Entre um e três
anos

Total
-

9.980
8.842
4.095
1.124
1.016

(iv) Risco cambial
O Grupo não está exposto ao risco cambial tendo em vista que atua apenas no
Brasil e suas transações, receitas e despesas ocorrem em Reais.

(v)

Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade do Grupo incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Visando à mitigação desse tipo de risco, o Grupo busca diversificar a aplicação
de recursos em termos de taxas pré-fixadas e pós-fixadas.
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras do Grupo são afetados pelas
variações nas taxas de juros, entretanto, considerando o prazo das mesmas, o
risco é considerado muito reduzido.
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Análise de sensibilidade
O Grupo utiliza o cálculo do Value at Risk – VaR paramétrico para a gestão de
risco de mercado dos seus instrumentos financeiros. O VaR estima a maior
perda esperada em condições normais de mercado, considerando um horizonte
de tempo e um intervalo de confiança. Para o cálculo utilizamos como
parâmetros um intervalo de confiança de 95%, um horizonte de 1 dia e, para o
cálculo das volatilidades, a metodologia EWMA (Exponentially Weighted Moving
Average), com fator de decaimento exponencial (lambda) de 0,94.
Abaixo quadro com os valores calculados para a data das demonstrações
financeiras combinadas:
Data

VaR
0,01744%
0,00071%
0,00021%

31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018

26. Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Grupo não possui operações próprias
com instrumentos financeiros derivativos em aberto.

27. Informações por segmento
A administração do Grupo definiu três segmentos operacionais com base nos
relatórios utilizados para a tomada de decisões estratégicas pelo Diretor executivo de
operações, sujeitos à divulgação de informações. As políticas contábeis desses
segmentos operacionais são tratadas de forma uniforme para todas as empresas do
Grupo.
(1) Administração de fundos (“Fundos”) - compreende as atividades relacionadas,
direta ou indiretamente, ao funcionamento e manutenção do fundo, como a
supervisão diligente de seus prestadores de serviço, a preservação do melhor
interesse dos seus investidores e a asseguração da estrita observância de todas as
regras e procedimentos estabelecidos nos respectivos regulamentos e demais
contratos da operação. Adicionalmente, cabe ao Administrador Fiduciário conferir
personalidade jurídica aos fundos sob sua administração, sendo o responsável
legal e tributário destes.
(2) Serviços qualificados (“SQ”) – são segregados em três grupos, voltados para
prestação de serviços:
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(a) Escrituração: o Grupo disponibiliza soluções completas para os fundos e
companhias que ofertam valores mobiliários no mercado de capitais através
da prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores Mobiliários.
Os serviços contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento
tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o
depositário central (B3), envio de relatórios aos clientes e reporte periódico
aos órgãos reguladores.
(b) Custódia: o Grupo atua na prestação de serviços para fundos de investimentos
e ativos financeiros, sempre com estrita observância às melhores práticas e à
legislação em vigor. O serviço compreende a guarda, registro e liquidação
física e financeira de ativos, assim como o controle de eventos associados a
esses ativos junto às centrais depositárias. Abrange, ainda, a verificação de
lastro e guarda de documentação comprobatória nos FIDCs.
(c) Controladoria e contabilidade: O Grupo atua na prestação de serviços para
fundos de investimentos e ativos financeiros. O serviço consiste no
apreçamento de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do
valor de cota e o registro de todos os lançamentos contábeis das operações
realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação e regulamentação
vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à auditoria e a elaboração e
envio de relatórios legais e contábeis, além de informações gerenciais para os
clientes.
(3) Serviços Fiduciários (“SF”)- tem como objetivo facilitar a gestão de contratos,
com o auxílio de sistema tecnológico, o qual permite aos clientes otimizarem o
controle de obrigações (decorrentes dos variados contratos de que são parte), de
forma organizada, tempestiva e customizada.

Participação no resultado dos segmentos em 2020
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o segmento de serviços qualificados
responde por aproximadamente 37,83% (R$ 50.433) do total da receita líquida do
Grupo, seguido por administração de fundos com 37,17% (R$ 49.555) e serviços
fiduciários com 25,00%
(R$ 33.337). Desta forma, é apresentada abaixo a
demonstração do resultado por cada um desses segmentos.
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Em 31 de dezembro de 2020
Receita líquida da prestação de serviços
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Outras despesas operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas de impostos
Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

(1)
Fundos
49.555
(20.063)
(13.741)
(5.824)
(272)
(211)
(16)

(2)
SQ
50.433
(23.174)
(13.895)
(8.726)
(298)
(235)
(20)

(3)
SF
33.337
(13.795)
(9.305)
(3.887)
(285)
(307)
(11)

29.492

27.260

19.541

76.293

178
(7.158)
22.511

703
(6.979)
20.983

250
(6.231)
13.560

1.131
(20.368)
57.055

Combinado
133.325
(57.033)
(36.941)
(18.438)
(854)
(753)
(46)

Participação no resultado dos segmentos em 2019
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o segmento administração de fundos
responde por aproximadamente 40,00% (R$ 43.418) do total da receita líquida do
Grupo, seguido por serviços qualificados 34,08% (R$ 36.979) e serviços fiduciários
25,92% (28.124). Desta forma, é apresentada abaixo a demonstração do resultado por
cada um desses segmentos.

Em 31 de dezembro de 2019
Receita líquida da prestação de serviços
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Outras despesas (receitas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas de impostos
Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

(1)
Fundos
43.418
(17.563)
(10.713)
(6.010)
(733)
(158)
51

(2)
SQ
36.979
(16.529)
(10.799)
(4.803)
(834)
(154)
61

(3)
SF
28.124
-12.147
(7.911)
(3.588)
(540)
(141)
33

25.856

20.450

15.977

62.283

445
(6.225)
20.076

1.083
(6.373)
15.160

382
(4.795)
11.565

1.910
(17.394)
46.800

Combinado
108.522
(46.238)
(29.423)
(14.401)
(2.107)
(452)
145

Participação no resultado dos segmentos em 2018
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o segmento administração de
fundos responde por aproximadamente 44,74% (R$ 39.444) do total da receita
líquida do Grupo, seguido por serviços qualificados 34,06 (R$ 29.366) e serviços
fiduciários 20,20% (17.421). Desta forma, é apresentada abaixo a demonstração do
resultado por cada um desses segmentos.
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Em 31 de dezembro de 2018

(1)
Fundos

Receita líquida da prestação de serviços

(2)
SQ

(3)
SF

Combinado

39.444

29.366

17.421

86.230

Receitas (despesas) operacionais

-17.131

-18.101

-10.908

-46.139

Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados

-9.323
-6.208
(1.255)
(345)

-9.926
-6.997
(788)
(390)

-6.215
-3.738
(716)
(239)

-25.464
-16.942
-2.759
-974

Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas de
impostos

22.313

11.265

6.513

40.091

624

815

377

1.816

-4.163

-4.474

-3.045

-11.682

18.774

7.606

3.846

30.225

Receitas/despesas financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição
social
Lucro líquido do exercício

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 não existem clientes que,
individualmente, representem mais do que 10% das receitas auferidas por cada um
dos segmentos. Além disso, não existem ativos e passivos dos segmentos a

serem apresentados.
28. Partes relacionadas
O Grupo investe no Fundo de Investimento OT Soberano (Nota 6), o qual é
administrado e gerido pelas empresas do grupo. Durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, houve pagamento de dividendos aos
acionistas, conforme Nota 14, sendo a remuneração dos administradores
demonstrada na Nota 24. Não houve outras transações com partes
relacionadas.
29. Cobertura de seguros
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 o Grupo adotou uma
política de seguros, com objetivo e prover a cobertura contra incêndios, danos
patrimoniais e subtração de ativos imobilizados, os quais são utilizados nas atividades
operacionais. Desta forma, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram
contratados seguros com esta finalidade, totalizando valores em risco em R$ 12.472
em 2020, repetindo o mesmo valor para 2019 e 2018.
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30. Contingências judiciais
Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível
reclassificada como perda remota
(i)

Trata-se de ação ordinária proposta pelo autor Union National FIDC Financeiros e
Mercantis (“Fundo”) contra a OT DTVM, entre outros, requerendo que seja
reconhecida a responsabilidade solidária destes com relação aos supostos
inadimplementos condenando-os a indenizarem os danos emergentes e os lucros
suportados pelo autor da ação.
Em 16 de outubro de 2020, foi proferida sentença, em 1ª instância julgando
parcialmente procedentes os pedidos do Fundo, tendo sido julgados improcedentes
os pedidos em relação à OT DTVM. Contra referida sentença, em 18 de dezembro de
2020, foram opostos recursos de apelação pelo Fundo e outros, os quais ainda serão
contrarrazoados e, posteriormente, distribuídos ao tribunal de justiça do Estado de
São Paulo para julgamento.
Tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da ação movida pelo
Fundo em relação à OT DTVM, em 31 de dezembro de 2020 os advogados que
patrocinam a causa reavaliaram a expectativa de perda do processo de possível
para remota.

(ii)

Na condução regular da prestação de serviços de administração de fundos de
investimento, e na qualidade de responsável tributária, por substituição, a OT
Servicer está respondendo a lançamento da Autoridade Fiscal, ocorrido em 2020,
relacionado à eventual diferença de recolhimento de tributos. O processo encontrase ainda na fase administrativa, sendo que a expectativa de perda, nesta fase,
atribuída pelos assessores jurídicos, é possível. Se, eventualmente, a decisão for
desfavorável na esfera administrativa, a Administração poderá discutir
judicialmente o mérito do referido lançamento, de modo que não é praticável,
nesse momento, estimar o tempo e valor para resolução definitiva desta demanda,
e o seu eventual efeito financeiro, se houver. Não obstante, os cotistas do fundo de
investimento envolvido tem capacidade financeira e garantem, integralmente,
todos os custos a serem incorridos ao longo do processo, incluindo perdas
decorrentes de eventual decisão final desfavorável, de modo que não haverá
qualquer impacto econômico-financeiro para a OT Servicer ou para o Grupo em
decorrência do referido processo.
Desta forma, com exceção do acima exposto, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Grupo não é parte integrante de outros processos
judiciais e/ou administrativo nas esferas cível, tributária ou trabalhista, com
probabilidades de perdas prováveis ou possíveis.
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31. Outras informações
(a) Recursos sob administração e custódia
Em 31 de dezembro de 2020, os patrimônios líquidos dos fundos sob administração do
Grupo totalizavam R$ 65 bilhões (R$ 59 bilhões em 2019 e R$ 38 bilhões em 2018) e
os ativos em custódia R$ 61 bilhões (R$ 47 bilhões em 2019 e R$ 34 bilhões em 2018).

(b) Outras despesas operacionais
Em 31 de dezembro de 2018, refere-se substancialmente a despesas com multas
incorridas, decorrentes da operação de prestação de serviços.

(c) Efeito do coronavírus sobre as demonstrações financeiras
A administração do Grupo acompanha as recomendações do Ministério da Saúde, das
Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os normativos do BACEN e
Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e impactos da pandemia do COVID 19, decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o dia 11 de março de
2020.
Para a preservação da segurança e saúde dos colaboradores, seus familiares,
prestadores de serviços e clientes, o Grupo adotou rígidos protocolos de segurança
nos locais de trabalho, em conformidade com as recomendações das autoridades
públicas, assim como trabalho remoto em larga escala de seus colaboradores.
Até o momento, não foi identificado impacto negativo e relevante nas demonstrações
financeiras combinadas em virtude dos efeitos da pandemia do COVID -19.

32. Eventos subsequentes
(a) Reorganização societária
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de janeiro de 2021,
foi deliberado o aumento do capital social da Confiance Participações S.A. para R$
30.804, mediante (i) a capitalização total do saldo de reserva de lucros de R$ 279,
sem emissão de ações; (ii) emissão de 105.345.037 (cento e cinco milhões, trezentas
e quarenta e cinco mil e trinta e sete) novas ações ordinárias no montante de R$
28.717 e; (iii) a emissão de 2.962.013 (duas milhões. novecentas e sessenta e duas
mil e treze) novas ações preferenciais, no valor de R$ 807, perfazendo o montante de
R$ 29.804.
As novas ações ordinárias foram integralizadas mediante a conferência de 16.600
(dezesseis mil e seiscentas) ações ordinárias de emissão da MCFL Participações S/A,
ao valor patrimonial contábil de R$ 9.167; de 17.700 (dezessete mil e setecentas)
ações ordinárias de emissão da OT DTVM ao valor patrimonial contábil de R$ 19.355;
e R$ 194 integralizados em moeda corrente nacional.

52

344

GRUPO OLIVEIRA TRUST
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras combinadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
Adicionalmente, em 29 de janeiro de 2021, após o aumento de capital acima citado,
a Companhia subscreveu integralmente o aumento de capital em ações da MCFL
Participações S/A, as quais foram integralizadas com a entrega de 17.700 (dezessete
mil e setecentas) ações ordinárias da OT DTVM.
Após a reorganização societária acima descrita, a Companhia passou a controlar a
MCFL Participações S.A. e a OT DTVM.
(b) Capitalização de reserva de lucros
Em AGE, realizada em 28 de janeiro de 2021, os acionistas da OT DTVM deliberaram
pela capitalização da “Reserva Especial de Lucros” no valor de R$ 19.932.

(c) Majoração da alíquota de Contribuição social sobre o lucro
Em 1º de março de 2021, foi editada a Mediada Provisória 1.034 que alterou de 15%
para 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro das distribuidoras de títulos e
valores mobiliários. Tal alíquota irá vigorar até 31 de dezembro de 2021, sendo
restabelecido o percentual de 15% a partir de 1/1/2022.
(d) Alteração estatutária e outros
Em 31 de março de 2021, os acionistas em AGE deliberaram por: (i) alterar a
denominação da Confiance Participações S.A. para Oliveira Trust S.A.; (ii) desdobrar
a quantidade de ações do capital social à razão de 3 para cada uma, passando desta
forma o capital social de 107.691.537 para 323.074.611 ações ordinárias e de
5.308.463 para 15.925.389 ações preferenciais; (iii) modificar os direitos das ações
preferenciais; (iv) aumentar o capital social em 2.150.000 novas ações preferenciais,
de valor unitário de R$ 0,09087 cada, totalizando R$ 195, totalmente subscritas no
ato e a serem integralizadas em moeda corrente em abril de 2021; (v) converter
150.793.861 ações ordinárias em ações preferenciais, passando o capital social da
Companhia para 172.280.750 ações ordinárias e 168.869.250 ações preferenciais; e
(vi) alterar o Estatuto Social para refletir as decisões antes citadas e também adaptálo a outros aspectos requeridos no segmento especial de listagem denominado Nível 2
de Governança Corporativa da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão.

José Alexandre Costa de Freitas
Diretor
CPF: 008.991.207-17

Alexandre Lodi de Oliveira
Diretor
CPF: 076.922.737-66

Jorge Cezar P. Derossi
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CRC-RJ: 084173/O-1
CPF: 011.966.457-79
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Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Alexandre Lodi de Oliveira

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 - Declaração do Diretor Presidente
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº
78657 expedida pela OAB/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 008.991.207-17, na qualidade de Diretor
Presidente da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.110.778/0001-23
(“Companhia”), para fins do item 1 do formulário de referência da Companhia, declara, na data deste
formulário de referência, que: (i) reviu o formulário de referência; (ii) todas as informações contidas no
formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto
de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômicofinanceira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela
emitidos.

___________________________________________
JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº
109.641.316 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 076.922.737-66, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da OLIVEIRA TRUST S.A., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 21.110.778/0001-23 (“Companhia”), para fins do item 1 do formulário de referência da Companhia,
declara, na data deste formulário de referência, que: (i) reviu o formulário de referência; (ii) todas as
informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos
arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo
da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ela emitidos.

___________________________________________
ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA
Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente / Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que os atuais Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
da Companhia já prestaram suas declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2, respectivamente, deste
Formulário de Referência.
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SIM
1032-4
Nacional
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples
54.276.936/0001-79
22/02/2021
Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria independente das demonstrações financeiras combinadas da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018; (ii) auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020;
(iii) serviços de revisão de informações do 1º, 2º e 3º trimestres de 2020 (posições em 31 de março, 30 de junho e 30 de
setembro de 2020) e auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas para o período de seis meses findo
em 30 de junho de 2021 e 2020; e (iv) revisão das informações trimestrais (ITR) individuais e consolidadas da Companhia
(posições em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2021 e 2020).

Código CVM

Tipo auditor

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Versão : 1

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Fernando Pereira da Silva Marques

22/02/2021

019.152.207-42

CPF
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R. Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone
(11) 38485880, Fax (11) 30457363, e-mail: santiago.luz@bdobrazil.com.br

Endereço

N/A

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
DATA_INICIO_ATUACAO

N/A

Justificativa da substituição

Nome responsável técnico

(i) R$ 406.500,00 (líquido de tributos) para os serviços de auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e 31 de março de 2021; (ii) R$ 81.000,00 (líquido de tributos) para serviços de
auditoria das informações trimestrais individuais e consolidadas em 30 de junho, 30 de setembro e relatório de auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021; (iii) R$ 32.000,00 (líquido de tributos) para
auditoria das demonstrações contábeis individuais e do conglomerado prudencial do semestre e do exercício a findar em 30
de junho e 31 de dezembro de 2021.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A história do Grupo Oliveira Trust (“Grupo OT”) teve seu início em 1991, quando da aquisição, pelos
atuais acionistas controladores, da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atualmente
denominada Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“OT DTVM”).
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia detinha o controle apenas da Holding Trust S.A. e da
Oliveira Trust Servicer S.A. (“OT Servicer”). Em janeiro de 2021, o Grupo OT passou por uma
reorganização societária por meio da qual as sociedades MCFL Participações S.A.(“MCFL”), OT DTVM
e OT Pagamentos S.A., que já eram controladas direta ou indiretamente pelos mesmos acionistas
controladores da Companhia, passaram a ser detidas direta ou indiretamente pela Companhia que,
desde então, controla todas as empresas do Grupo OT.
Diante das informações acima, a Companhia informa que as demonstrações financeiras apresentadas
ao longo do presente Formulário de Referência consistirão em demonstrações financeiras consolidadas
e combinadas (para os períodos anteriores a 1º de janeiro de 2021). Isso porque, dada a reestruturação
societária descrita acima, a apresentação apenas de demonstrações financeiras consolidadas,
conforme exigido pela regulamentação aplicável, não se mostra suficiente para capturar todos os
aspectos relevantes em relação à Companhia, bem como para servir de bases para análise de
atividades ou performance.
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0,105838
0,11

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

30.339.000,00

Resultado Líquido

0,103532

41.955.000,00

Resultado Bruto

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

82.495.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

341.150.000

91.384.000,00

Ativo Total

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

35.320.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2021)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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0,01

0,006588

0,272750

4.692.950

30.915.000,00

36.367.000,00

46.440.000,00

7.857.000,00

1.280.000,00

Exercício social (31/12/2020)

0,01

0,006258

0,255702

4.692.950

29.369.000,00

34.221.000,00

42.911.000,00

10.268.000,00

1.200.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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0,01

0,005376

0,255702

4.692.950

25.230.000,00

29.226.000,00

36.072.000,00

10.241.000,00

1.200.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições não contábeis
(a)

Informar o valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou em suas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios
sociais encerrados em 2020, 2019 e 2018, e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021
e 2020 as seguintes medições não contábeis:
Período de seis meses findo em
(Em R$ mil)
EBITDA
Margem EBITDA

30/06/2021

30/06/2020

Exercício Social findo em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

43.169

17.574

36.795

34.639

29.309

52,33%

79,39%

79,23%

80,72%

81,25%

EBIT

41.955

17.370

36.367

34.221

29.226

ROIC

118,79%

1447,50%

2841,17%

2851,76%

2435,50%

ROE

85,90%

1233,00%

2415,23%

2447,42%

2102,50%

Margem Líquida

36,78%

66,84%

66,57%

68,44%

69,94%

EBIT, EBITDA e Margem EBITDA
O EBIT (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes
de Juros e Impostos) e o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
ou LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) são medições não
contábeis divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM 527/12.
O EBIT representa a geração operacional de caixa da Companhia, ou seja, indica a capacidade da
empresa em gerar caixa a partir de seus ativos operacionais, consistindo no lucro líquido adicionado
pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido e pelo resultado financeiro
líquido. Já o EBITDA indica a capacidade da empresa em gerar caixa a partir de seus ativos
operacionais, consistindo no lucro líquido adicionado pela despesa de imposto de renda e
contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com
depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita
líquida de prestação de serviço.
O EBIT, o EBITDA e a margem EBITDA não são medidas de lucro em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e,
portanto, não é uma medida alternativa aos resultados ou fluxos de caixa. A Companhia utiliza o
EBIT, o EBITDA e a margem EBITDA como medidas de performance para efeito gerencial e para
comparação com empresas similares. Embora o EBIT e o EBITDA possuam um significado padrão,
nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527/12, a Companhia não pode garantir que
outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse
sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM 527/12 não seja adotado por outras
sociedades, o EBIT e o EBITDA divulgados pela Companhia podem não ser comparáveis ao EBIT e
o EBITDA divulgado por outras sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada
em vigor da Instrução CVM 527/12 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não
adotar o significado padronizado instituído pela Instrução CVM 527/12.
ROIC (Return On Invested Capital)
O ROIC (Return On Invested Capital ou o retorno do capital investido) é utilizado para avaliar a
rentabilidade e potencial de criação de valor das empresas em relação à quantidade de capital
investido por acionistas e outros devedores. O ROIC é calculado a partir da divisão dos lucros antes
de Juros e Impostos (LAJIDA/EBIT) pelo patrimônio líquido da Companhia.
O ROIC não é uma medida reconhecida pelas IFRSs, tampouco deve ser considerada isoladamente,
ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de
caixa operacionais, ou como medida de liquidez, não sendo considerada como base para distribuição

JUR_SP - 40400444v20 - 5570002.471640
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3.2 - Medições Não Contábeis

de dividendos. ROIC não possui significado padrão e a sua definição pode não ser comparável com
medidas com nomenclaturas semelhantes utilizadas por outras instituições.
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor (ROE – Return on Equity)
A Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor demonstra o quanto a Companhia é
eficiente em ser rentável com os recursos investidos pelos seus acionistas. O ROE é calculado pela
divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido da Companhia.
O ROE não é uma medida reconhecida pela IFRS, tampouco deve ser considerada isoladamente,
ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de
caixa operacionais, ou como medida de liquidez, não sendo considerada como base para distribuição
de dividendos. ROE não possui significado padrão e a sua definição pode não ser comparável com
medidas com nomenclaturas semelhantes utilizadas por outras instituições.
Margem Líquida
A margem líquida é o indicador utilizado para verificar o percentual do faturamento que é o percentual
que é lucro líquido da Companhia. O cálculo da Margem Líquida é realizado a partir da divisão do
lucro líquido pela receita total. O resultado é multiplicado por 100 e, desse modo, obtém-se o
percentual de Margem Líquida do negócio.
A Margem Líquida não é uma medida reconhecida pela IFRS, tampouco deve ser considerada
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos
fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez, não sendo considerada como base para
distribuição de dividendos. A Margem Líquida não possui significado padrão e a sua definição pode não
ser comparável com medidas com nomenclaturas semelhantes utilizadas por outras instituições.
(b)
Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
EBITDA e Margem EBITDA (Demonstrações Financeiras consolidadas)
Período de seis meses
findo em
(Em R$ mil)

Exercício Social findo em

30/06/2021

30/06/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Lucro líquido do exercício

30.339

14.796

30.915

29.369

25.230

(+) Imposto de renda e contribuição social

12.306

2.656

5.518

5.198

4.357

(+) Resultado financeiro, líquido

(690)

(82)

(66)

(346)

(361)

(+) Depreciação e amortização

1.214

204

428

418

83

EBITDA

43.169

17.574

36.795

34.639

29.309

Receita líquida da prestação de serviço

82.495

22.137

46.440

42.911

36.072

52,33%

79,39%

79,23%

80,72%

81,25%

Margem EBITDA

EBIT (Demonstrações Financeiras consolidadas)

(Em R$ mil)

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30/06/2020

Exercício Social findo em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Lucro líquido

30.339

14.796

30.915

29.369

25.230

IR/CSLL

12.306

2.656

5.518

5.198

4.357

Resultado financeiro
EBIT

(690)

(82)

(66)

(346)

(361)

41.955

17.370

36.367

34.221

29.226
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ROIC (Return On Invested Capital) (Demonstrações Financeiras consolidadas)
(Em R$ mil)
EBIT
IR/CSLL
Patrimônio líquido
ROIC

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30/06/2020
41.955
17.370
(12.306)
(2.656)
35.320
1.200
118,79%
1447,50%

Exercício Social findo em
2020
36.367
(5.518)
1.280
2841,17%

2019
34.221
(5.198)
1.200
2851,75%

2018
29.226
(4.357)
1.200
2435,50%

ROE (Return on Equity) (Demonstrações Financeiras consolidadas)
(Em R$ mil)
Conciliação do ROE Consolidado
Lucro líquido
Patrimônio líquido
ROE

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30.339
35.320
85,90%

Exercício Social findo em
30/06/2020

2020

14.796
1.200
1233,00%

30.915
1.280
2415,23%

2019
29.369
1.200
2447,42%

2018
25.230
1.200
2102,50%

Margem Líquida (Demonstrações Financeiras consolidadas)
Período de seis meses
findo em

(Em R$ mil)
Conciliação margem líquida
Consolidada
Receita bruta
Impostos e descontos sobre a receita
bruta
Receita líquida
Margem líquida

30/06/2021

30/06/2020

Exercício Social findo em
2020

2019

2018

90.166

24.171

50.533

46.798

39.084

(7.671)
82.495
91,49%

(2.034)
22.137
91,57%

(4.093)
46.440
91,90%

(3.887)
42.911
91,69%

(3.012)
36.072
92,29%

(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
EBIT, EBITDA e MARGEM EBITDA
A Companhia entendi que o EBIT é uma medição apropriada para a correta compreensão de seu
Lucro Operacional e aplicado no cálculo de ROIC.
A Companhia entende que o EBITDA é a medição mais apropriada para a correta compreensão da
sua condição financeira e do resultado de suas operações porque mostra o verdadeiro lucro contábil
a partir das atividades genuinamente ligadas ao seu objeto social, sendo usados internamente como
medidas para avaliar produtividade e eficiência e demonstrando-se útil para avaliar o desempenho
econômico-financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia acredita que o EBITDA oferece aos
investidores uma melhor compreensão da sua capacidade de cumprir com suas obrigações e sua
capacidade de obter novos financiamentos para seus investimentos e capital de giro.
A Companhia entende que a Margem EBITDA é a medição mais apropriada para a correta
compreensão da sua margem financeira e do resultado de suas operações, uma vez que indica, em
formato percentual, o verdadeiro lucro operacional contábil a partir das atividades genuinamente
ligadas ao objeto social da Companhia. Nesse sentindo, a Margem EBITDA é usada internamente
pela Companhia como medida para avaliar sua produtividade e eficiência, demonstrando-se útil para
avaliar o desempenho econômico-financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia acredita que
a Margem EBITDA oferece aos investidores uma melhor compreensão da sua capacidade de cumprir
com suas obrigações, assim como sua capacidade de obter novos financiamentos para seus
investimentos e capital de giro.
A Companhia entende que o ROIC (Return On Invested Capital) é a medida não contábil mais
apropriada neste contexto, dado que evidencia o efetivo retorno sobre todo o capital investido na
Companhia. Nesse sentido, o ROIC leva em consideração todo o capital empregado pela
Companhia, seja este próprio ou de terceiros.
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ROIC (Return On Invested Capital)
A Companhia apresenta o ROIC como medida de retorno sobre o capital investido da Companhia,
ou seja, considera remuneração sobre o capital empregado para as atividades da Companhia. A
Administração da Companhia entende que a medição do ROIC é útil para a medição do resultado e
do retorno da Companhia em relação aos seus investimentos, sendo uma ferramenta comparativa
significativa para mensurar, periodicamente, o seu desempenho operacional e sua produtividade,
para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.
ROE (Return on Equity)
A Companhia entende que a taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor (ou ROE Return on Equity) é a medida não contábil mais apropriada para a correta compreensão da condição
financeira e do resultado das operações da Companhia, uma vez que evidencia o efetivo retorno total
em lucro líquido gerado pela Companhia em relação ao seu patrimônio líquido, ou seja, o quanto a
Companhia é eficiente em sua rentabilidade com os recursos que tem disponíveis.
Margem Líquida
A Margem Líquida representa a relação entre o lucro líquido e as receitas geradas pela prestação de
serviços, ou seja, o quanto a Companhia ganha para cada real que entra como receita. Portanto,
essa medição é relevante para a compreensão do ganho real percebido pela Companhia em
decorrência de sua operação.
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3.3 - Eventos Subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Não ocorreram eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras consolidadas de 30 de
junho de 2021 da Companhia, emitidas em 28 de julho de 2021.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
2020

2019

2018

Regras sobre retenção
de lucros

Além das reservas legais, o
estatuto social prevê que até 5%
do lucro líquido do exercício pode
ser destinado para a constituição
da reserva legal, até que ela atinja
os limites fixados em lei, e o valor
necessário pode ser destinado,
quando for o caso, para a
constituição da reserva para
contingências, nos termos do art.
195 da Lei nº 6.404/76.

Além das reservas legais, o
estatuto social prevê que até
5% do lucro líquido do exercício
pode ser destinado para a
constituição da reserva legal,
até que ela atinja os limites
fixados em lei, e o valor
necessário pode ser destinado,
quando for o caso, para a
constituição da reserva para
contingências, nos termos do
art. 195 da Lei nº 6.404/76.

Além das reservas legais, o
estatuto social prevê que até 5%
do lucro líquido do exercício
pode ser destinado para a
constituição da reserva legal, até
que ela atinja os limites fixados
em lei, e o valor necessário pode
ser destinado, quando for o caso,
para a constituição da reserva
para contingências, nos termos
do art. 195 da Lei nº 6.404/76.

Valores das retenções
de lucros

No exercício social encerrado em
31/12/2020,
a
Companhia
registrou um lucro líquido no valor
de R$30.914.68,50, aprovado na
assembleia geral realizada em 29
de janeiro de 2021, sendo que (i)
R$79.300,12 foram destinados a
constituição de reservas legais, e
(ii) R$30.835.381,30
foram
alocados para distribuição a título
de dividendos.

No exercício social encerrado
em 31/12/2019, a Companhia
registrou um lucro líquido no
valor de aproximadamente
R$29.369.000,00, aprovado na
assembleia geral realizada em
30 de abril de 2019, sem
constituição de reserva legal, e
aproximadamente
R$29.369.000,00
foram
alocados para distribuição a
título de dividendos.

No exercício social encerrado
em 31/12/2018, a Companhia
registrou um lucro líquido no
valor
de
aproximadamente
R$25.230.000,00, aprovado na
assembleia geral realizada em
30 de abril de 2019, sem
constituição de reservas legais, e
aproximadamente
R$
25.230.000,00 foram alocados
para distribuição a título de
dividendos.

Percentuais em relação
aos lucros totais
declarados

No exercício social encerrado em
31/12/2020, o percentual das
retenções em relação ao lucro
total declarado foi de 0,96%.

No exercício social encerrado
em 31/12/2019, o percentual
das retenções em relação ao
lucro total declarado foi de 0%.

No exercício social encerrado
em 31/12/2018, o percentual das
retenções em relação ao lucro
total declarado foi de 0%.

Regras sobre
distribuição de
dividendos

O estatuto social da Companhia
prevê que, após constituição da
reserva legal, do saldo, se
existente, 100% (cem por cento)
será atribuído ao pagamento do
dividendo mínimo obrigatório,
onde as ações preferenciais e
ordinárias
participarão
igualmente, depois de observado
o dividendo igual ao dividendo
anual mínimo de R$ 0,01 (um
centavo de real) por ação
preferencial.

O
estatuto
social
da
Companhia prevê que, após
constituição da reserva legal,
do saldo, se existente, 100%
(cem por cento) será atribuído
ao pagamento do dividendo
mínimo obrigatório, onde as
ações
preferenciais
e
ordinárias
participarão
igualmente,
depois
de
observado o dividendo igual ao
dividendo anual mínimo de R$
0,01 (um centavo de real) por
ação preferencial.

O estatuto social da Companhia
prevê que, após constituição da
reserva legal, do saldo, se
existente, 100% (cem por cento)
será atribuído ao pagamento do
dividendo mínimo obrigatório,
onde as ações preferenciais e
ordinárias
participarão
igualmente, depois de observado
o dividendo igual ao dividendo
anual mínimo de R$ 0,01 (um
centavo de real) por ação
preferencial.

Periodicidade das
distribuições de
dividendos

A prática de distribuição de
dividendos segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo também a Companhia,
por deliberação da Assembleia
Geral, levantar balanço semestral
ou em período menor, e declarar
dividendos à conta de lucro
apurado nesses balanços.

A prática de distribuição de
dividendos segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo
também
a
Companhia, por deliberação da
Assembleia Geral, levantar
balanço semestral ou em
período menor, e declarar
dividendos à conta de lucro
apurado nesses balanços.

A prática de distribuição de
dividendos segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo também a Companhia,
por deliberação da Assembleia
Geral,
levantar
balanço
semestral ou em período menor,
e declarar dividendos à conta de
lucro apurado nesses balanços.

Eventuais restrições à
distribuição de
dividendos impostas
por legislação ou
regulamentação
especial aplicável ao
emissor, assim como
contratos, decisões
judiciais,
administrativas ou
arbitrais

Em relação ao exercício de 2020,
o Conselho Monetário Nacional –
CMN, por meio da Resolução
CMN nº 4.820, de 29 de maio de
2020, restringiu pagamento de
dividendos aos acionistas de
instituições
financeiras
reconhecidos no exercício social
de 2020, incluindo juros sobre o
capital próprio, limitando tais
distribuições ao maior valor entre
(i) o montante equivalente a 30%

Salvo pelo disposto na Lei
6.404, de 15 de dezembro de
1976, não há restrições quanto
à distribuição de dividendos
pela Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, não
há
restrições
quanto
à
distribuição de dividendos pela
Companhia.
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2020

2019

2018

A Companhia não possuía uma
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada.

A Companhia não possuía uma
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada.

(trinta por cento) do lucro líquido
ajustado, nos termos do inciso I do
art. 202 da Lei das Sociedades por
Ações; e (ii) o dividendo mínimo
obrigatório
estabelecido
no
Estatuto Social da Companhia,
que inclui a distribuição de lucros
sob a forma de juros sobre o
capital próprio.
Política de destinação
de resultados
formalmente aprovada,
informando órgão
responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso o
emissor divulgue a
política, locais na rede
mundial de
computadores onde o
documento pode ser
consultado

A Companhia não possuía uma
política
de
destinação
de
resultados formalmente aprovada.
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2.349.974,96
1.150.012,25
1.149.987,75

Ordinária

Preferencial

1.103.424,26

1.103.447,78

Preferencial

30/04/2021

30/04/2021
2.350.025,04

6.291.142,24

Preferencial

Montante

1.288.937,40
1.288.909,94

Ordinária

Preferencial

28/01/2021

28/01/2021

15/12/2020

15/12/2020

1.400.014,92

1.419.984,87

Preferencial

11/11/2020

Ordinária

1.420.015,13

Ordinária

11/11/2020

2.199.976,56

1.399.485,09

Preferencial

09/10/2020

Preferencial

1.399.514,91

Ordinária

09/10/2020

2.200.023,44

1.499.984,02

Preferencial

11/09/2020

Ordinária

1.500.015,98

Ordinária

11/09/2020

1.099.988,28

1.299.986,15

Preferencial

13/08/2020

Preferencial

1.300.013,85

Ordinária

13/08/2020

1.100.011,72

1.299.986,15

Preferencial

21/07/2020

Ordinária

1.300.013,85

Ordinária

21/07/2020

1.199.987,21

1.499.984,02

Preferencial

12/06/2020

1.200.012,79

1.500.015,98

Ordinária

12/06/2020

Preferencial

1.105.819,22

Preferencial

14/05/2020

631.138,13

631.151,58

Montante

29/07/2019

09/07/2019

09/07/2019

24/04/2019

24/04/2019

11/04/2019

11/04/2019

18/02/2019

18/02/2019

Pagamento dividendo

31/12/2019

0,00

29.368.835,67

2.447,402973

100,000000

29.368.835,67

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

1.105.842,78

Ordinária

14/05/2020

13/04/2020

13/04/2020

14/02/2020

14/02/2020

Pagamento dividendo

31/12/2020

79.300,12

30.835.381,38

2.416,530806

99,743487

30.914.681,50

Exercício social 31/12/2020

Ordinária

6.418.236,03

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Data da aprovação da retenção

0,00

Lucro líquido retido

0,000000

Dividendo distribuído total

0,000000

0,00

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

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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1.931.775,98

1.931.817,15

Montante
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03/04/2018

03/04/2018

Pagamento dividendo

31/12/2018

0,00

25.461.677,42

2.102,532285

100,916712

25.230.387,42

Exercício social 31/12/2018

Versão : 1

1.001.544,67
1.001.523,33
2.500.026,64
2.499.973,36

Ordinária

Preferencial

Ordinária

Preferencial

1.500.015,98
1.499.984,02
1.292.200,27
1.292.172,73
1.500.015,98
1.499.984,02
1.661.402,70
1.661.367,30
3.000.031,96
2.999.968,04

Preferencial

Ordinária

Preferencial

Ordinária

Preferencial

Ordinária

Preferencial

Ordinária

Preferencial

370.988,05

Preferencial

Ordinária

370.995,95

Ordinária

1.000.010,65
999.989,35

14/02/2020

14/02/2020

28/01/2020

28/01/2020

27/11/2019

27/11/2019

18/10/2019

18/10/2019

07/10/2019

07/10/2019

14/08/2019

14/08/2019

29/07/2019

Preferencial

Ordinária

446.559,22

1.349.985,62

Preferencial

Preferencial

1.350.014,38

Ordinária

446.568,74

1.949.979,22

Preferencial

Ordinária

1.950.020,78

905.165,36

Preferencial

Ordinária

905.184,64

1.399.985,08

Ordinária

Preferencial
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474.473,59

Ordinária

Preferencial
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18/02/2019

18/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

24/10/2018

24/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/08/2018

01/08/2018

03/07/2018

03/07/2018

11/05/2018

11/05/2018

19/04/2018

19/04/2018
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e até o semestre findo em 30 de junho de 2021,
não foram declarados, pela Companhia, dividendos à conta de lucros retidos, nem reservas constituídas
em exercícios sociais anteriores. Ainda, o Grupo OT não declarou juros sobre capital próprio no referido
exercício.
No exercício social findo em 31 dezembro de 2019, não foram declarados, pela Companhia, dividendos
à conta de lucros retidos, nem reservas constituídas em exercícios sociais anteriores. Ainda, o
Grupo OT não declarou juros sobre capital próprio no referido exercício.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, foram declarados dividendos de R$25.461 mil,
dos quais R$231 mil foram declarados à conta de reservas de lucros.

371

PÁGINA: 17 de 319

56.065.000,00
6.577.000,00

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2021

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

0,88000000

0,61000000
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Conforme explicado no item 2.3 deste Formulário de Referência, dada a reestruturação societária do
Grupo OT, as informações constantes das demonstrações financeiras consolidadas, conforme exigido
pela regulamentação aplicável, não se mostram suficientes para capturar todos os aspectos relevantes
em relação à Companhia.
Assim, apresentamos a seguir, as informações das seções 3.1, 3.2, 3.5 e 3.7 formuladas com base
nas demonstrações financeiras combinadas:
3.1 - Informações Financeiras (Demonstrações Financeiras Combinadas)
Últ. Inf.
Contábil
(30/06/2021)

Exercício
social
(31/12/2020)

Exercício
social
(31/12/2019)

Exercício
social
(31/12/2018)

Patrimônio Líquido

35.320

30.018

13.754

10.966

Ativo Total

91.384

81.817

59.595

36.023

Rec. Liq. da Prestação de Serviços

82.495

133.325

108.522

86.230

Lucro Operacional antes do resultado financeiro

41.955

76.292

62.284

40.090

Lucro Líquido

30.339

57.055

46.800

30.225

(Em R$ mil)

3.2 - Medições não contábeis (Demonstrações Financeiras Combinadas)
(a)

Informar o valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou em suas demonstrações financeiras combinadas relativas aos exercícios sociais
encerrados em 2020, 2019 e 2018, as seguintes medições não contábeis:
Período de seis meses findo em
(Em R$ mil)
EBITDA¹
Margem EBITDA ²

30/06/2021

30/06/2020

Exercício Social findo em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

43.169

37.106

78.459

64.073

40.300

52,33%

59,30%

58,85%

59,04%

46,74%

EBIT

41.955

36.052

76.292

62.284

40.090

ROE

85,90%

94,93%

190,07%

340,26%

275,62%

Margem Líquida

36,78%

42,24%

42,79%

43,12%

35,05%

118,79%

129,49%

254,15%

452,84%

365,58%

ROIC³

(1) Corresponde ao EBITDA na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
(2) Corresponde à Margem EBITDA na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
(3) Corresponde ao ROIC na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
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(b)
Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
MARGEM EBITDA e EBITDA (Demonstrações Financeiras combinadas)
Período de seis meses
findo em
(Em R$ mil)

Exercício Social findo em

30/06/2021

30/06/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Lucro líquido do exercício

30.339

26.430

57.055

46.800

30.225

(+) Imposto de renda e contribuição
social

12.306

10.371

20.368

17.394

11.681

(690)

(749)

(1.131)

(1.910)

(1.816)

(+) Resultado financeiro, líquido
(+) Depreciação e amortização
EBITDA
Receita líquida da prestação de serviço
Margem EBITDA

1.214

1.054

2.167

1.789

210

43.169

37.106

78.459

64.073

40.300

82.495

62.569

133.325

108.522

86.230

52,33%

59,30%

58,85%

59,04%

46,74%

EBIT (Demonstrações Financeiras combinadas)

(Em R$ mil)

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30/06/2020

Exercício Social findo em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Lucro líquido

30.339

26.430

57.055

46.800

30.225

IR/CSLL

12.306

10.371

20.368

17.394

11.681

(690)

(749)

(1.131)

(1.910)

(1.816)

41.955

36.052

76.292

62.284

40.090

Resultado financeiro
EBIT

ROIC (Return On Invested Capital) (Demonstrações Financeiras combinadas)
(Em R$ mil)
Conciliação do ROIC Combinado
EBIT
Patrimônio líquido
ROIC

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30/06/2020
41.955
36.052
35.320
27.841
118,79%
129,49%

Exercício Social findo em
2020
76.292
30.018
254,15%

2019
62.284
13.754
452,84%

2018
40.090
10.966
365,58%

ROE (Return on Equity)
(Em R$ mil)
Conciliação do ROE Combinado
Lucro líquido
Patrimônio líquido
ROE

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30/06/2020
30.339
26.430
35.320
27.841
85,90%
94,93%

Exercício Social findo em
2020
57.055
30.018
190,07%

2019
46.800
13.754
340,26%

2018
30.225
10.966
275,62%

Margem Líquida (Demonstrações Financeiras combinadas)
(Em R$ mil)
Conciliação margem líquida Combinada
Receita bruta
Impostos e descontos sobre a receita bruta
Receita líquida
Margem líquida

Período de seis meses
findo em
30/06/2021
30/06/2020
90.166
68.541
(7.671)
(5.972)
82.495
62.569
36,78%
42,24%

375

Exercício Social findo em
2020
145.908
(12.583)
133.325
42,79%

2019
118.867
(10.345)
108.522
43,12%

2018
94.098
(7.868)
86.230
35,05%
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido (Demonstrações Financeiras
Combinadas)
Exercício Social
31/12/2020

(Reais)
Lucro líquido

Exercício Social
31/12/2019

Exercício Social
31/12/2018

57.055.000,00

46.800.000,00

30.225.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido (%)

76,250986

88,764957

89,508685

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

190,069292

340,264650

275,624658

Dividendo distribuído por classe e espécie de ações

43.505.000,00

41.542.000,00

27.054.000,00

Data de pagamento do dividendo

N/A

N/A

N/A

Dividendo distribuído total

43.505.000,00

41.542.000,00

27.054.000,00

Lucro líquido retido

13.521.000,00

5.258.000,00

3.172.000,00

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Data da aprovação da retenção

3.7 - Nível de endividamento (Demonstrações Financeiras Combinadas)
Exercício
Social

Soma do Passivo Circulante
e Não Circulante (R$)

Tipo de índice

Índice de
endividamento

Descrição e motivo da
utilização de outro índice

31/12/2020

51.799.000,00

Índice de
Endividamento

0,63

-

30/06/2021

56.065.000,00

Índice de
Endividamento

0,61

-
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'HVFULomRGRVIDWRUHVGHULVFR

2LQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHQYROYHDH[SRVLomRDGHWHUPLQDGRV
ULVFRV $QWHV GH WRPDU TXDOTXHU GHFLVmR GH LQYHVWLPHQWR UHIHUHQWH D TXDOTXHU YDORU PRELOLiULR GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV
LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV DEDL[R H DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV GD &RPSDQKLD $V DWLYLGDGHV VLWXDomR
ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV UHSXWDomR IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHU GRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVD
VHJXLUHRX SRU RXWURV IDWRUHV GHULVFR 2 SUHoR GHPHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD SRGHUi GLPLQXLU HP UD]mR GH TXDOTXHU GHVVHV ULVFRV KLSyWHVHV HP TXH RV SRWHQFLDLV
LQYHVWLGRUHV SRGHUmR SHUGHU SDUWH RX D WRWDOLGDGH GH VHX LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLD

2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDTXHOHVTXHD&RPSDQKLD
FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR
FRQKHFLGRVDWXDOPHQWHSHOD&RPSDQKLDRXTXHHODFRQVLGHUHLUUHOHYDQWHVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWiODDGYHUVDPHQWH

3DUDILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVDRX
VHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDU
RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD D &RPSDQKLD RX H[SUHVV}HV
VLPLODUHV VLJQLILFDP TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX SRGHULD FDXVDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D UHSXWDomR
OLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURVEHPFRPRQRSUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³)DWRUHV GH 5LVFR´ GHYHP VHU
FRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR

1mR REVWDQWH D VXEGLYLVmR GHVWH LWHP ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ H GR LWHP ³ 5LVFRV GH 0HUFDGR´
GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQVGHVWH
LWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH0HUFDGR´

D
5LVFRV5HODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) em razão da
disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) (“COVID-19”), a percepção de seus efeitos, ou
a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia, depende de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em
efeitos adversos relevantes nos negócios da Companhia, sua condição financeira e os
resultados das suas operações.

6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHOR]LNDYtUXV
SHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUHDIWRVDSHOR
YtUXV+1 LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGRFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGRRULHQWH
PpGLR 0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP GHWHUPLQDGRV VHWRUHV GD
HFRQRPLD GRV SDtVHV HP TXH HVVDV GRHQoDV VH SURSDJDUDP 1R ILQDO GH  D &29,' IRL
GHWHFWDGDSHODSULPHLUDYH]HP:XKDQ&KLQD(PPDUoRGHD206GHFODURXDSDQGHPLDGD
&29,' GRHQoD FDXVDGD SHOR FRURQDYtUXV sars-cov-2  1D SUiWLFD D GHFODUDomR VLJQLILFRX R
UHFRQKHFLPHQWRSHOD206GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRP
WUDQVPLVVmR VXVWHQWDGD HQWUH DV SHVVRDV $ GHFODUDomR GD SDQGHPLD GD &29,' GHVHQFDGHRX
VHYHUDVPHGLGDVSRUSDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODUR
VXUWR GD GRHQoD UHVXOWDQGR HP Do}HV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H
lockdownUHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVDVVLPFRPRIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGH
WUDEDOKR

1R %UDVLO DOJXQV HVWDGRV H PXQLFtSLRV LQFOXLQGR DTXHOHV RQGH D &RPSDQKLDDWXD VHJXLUDP HVVDV
SURYLGrQFLDVDGRWDQGRPHGLGDVSDUDLPSHGLURXUHWDUGDUDSURSDJDomRGDGRHQoDFRPRUHVWULomRj
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FLUFXODomR H R LVRODPHQWR VRFLDO $OpP GLVVR HVVDV PHGLGDV LQIOXHQFLDUDP QR FRPSRUWDPHQWR GD
SRSXODomR HP JHUDO LQFOXVLYH GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD UHVXOWDQGR QD DFHQWXDGD TXHGD RX DWp
PHVPR QD SDUDOLVDomR GDV DWLYLGDGHV GH FRPSDQKLDV GH GLYHUVRV VHWRUHV EHP FRPR QD UHGXomR
GUiVWLFDGHFRQVXPRHDXPHQWRGRGHVHPSUHJR(VVDVPHGLGDVSRGHPSHUPDQHFHUHPYLJRUSRUXP
SHUtRGR GH WHPSR VLJQLILFDWLYR H PHGLGDV DLQGD PDLV UHVWULWLYDV SRGHP YLU D VHU DGRWDGDV SHODV
DXWRULGDGHVDTXDOTXHUWHPSR

$ SDQGHPLD GH &29,' UHVXOWRX HP LQFHUWH]DV PDFURHFRQ{PLFDV YRODWLOLGDGH H DOWHUDo}HV
VLJQLILFDWLYDV QR PHUFDGR LQFOXLQGR QR VHWRU GD &RPSDQKLD $ SDQGHPLD DIHWRX QHJDWLYDPHQWH D
HFRQRPLDJOREDOLQWHUURPSHXRVJDVWRVGRVFRQVXPLGRUHVHDVFDGHLDVGHVXSULPHQWRJOREDLVHFULRX
XPD VLJQLILFDWLYD YRODWLOLGDGH H LPSDFWR QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV H GH FDSLWDLV (P UHVSRVWD j
SDQGHPLDGH&29,'PXLWRVJRYHUQRVLPSOHPHQWDUDPSROtWLFDVGHVWLQDGDVDLPSHGLURXUHWDUGDUD
SURSDJDomRGH&29,'LQFOXLQGRUHVWULo}HVjFLUFXODomRGHSHVVRDVHPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWR
VRFLDOTXHSRGHPFRQWLQXDUSRUXPSHUtRGRVLJQLILFDWLYR$GLFLRQDOPHQWHVXUJLUDPQRYDVYDULDQWHVGR
&29,'DXPHQWDQGRDTXDQWLGDGHGHLQWHUQDo}HVKRVSLWDODUHVHFRQVHTXHQWHPHQWHRQ~PHURGH
PRUWHVQR%UDVLOHQRPXQGR(PGHPDUoRGHR%UDVLOIRLFRQVLGHUDGRRHSLFHQWURGDSDQGHPLD
JOREDOHPQ~PHURGHFDVRVHyELWRV$LQGDHVWDGRVHFLGDGHVEUDVLOHLUDVUHWRPDUDPPHGLGDVUHVWULWLYDV
TXHKDYLDPVLGRUHOD[DGDVWDLVFRPRSURLELomRGHDWLYLGDGHVQmRHVVHQFLDLVHORFNGRZQ(YHQWXDLV
QRYDVFHSDVRXQRYDVYDULDQWHVGR&29,'SRGHPOHYDUQRYDVPHGLGDVUHVWULWLYDVHQRYDVRQGDV
GHFRQWDPLQDomRQDSDQGHPLD

2DOFDQFHGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVHPSHQKR
ILQDQFHLURLQFOXVLYHDVXDFDSDFLGDGHGHH[HFXWDUVXDVHVWUDWpJLDVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RVH
LPSODQWDULQLFLDWLYDVQRSHUtRGRHVSHUDGRGHSHQGHUiGHGHVGREUDPHQWRVIXWXURVLQFOXVLYHDGXUDomRH
JUDYLGDGHGDSDQGHPLDHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLORTXHpLQFHUWRHQmRSRGHVHUSUHYLVWR

$SDQGHPLDGD&29,'WUD]LPSDFWRVWDPEpPQDHVIHUDWUDEDOKLVWDGHYLGRjVREULJDo}HVGHDGRomR
GHPHGLGDVSUHYHQWLYDVHPLWLJDGRUDVGHULVFRVGHFRQWDPLQDomRQRDPELHQWHGHWUDEDOKR$LQGDHP
UD]mRGRIDWRGHDDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDVHUFRQVLGHUDGDHVVHQFLDOQRVWHUPRVGR'HFUHWR
GHGHPDUoRGHD&RPSDQKLDLPSODQWRXXPVLVWHPDGHURGt]LRGHVHXVFRODERUDGRUHVRTXH
SRGHDXPHQWDURULVFRGHVXDUHVSRQVDELOL]DomRSRUHYHQWXDOUHFRQKHFLPHQWRGHGRHQoDRFXSDFLRQDO
3RUVHUXPULVFRHSLGHPLROyJLFRD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHVHXVHPSUHJDGRVQmRVHMDP
FRQWDPLQDGRVDIHWDQGRDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

$EDL[DDWLYLGDGHHFRQ{PLFDQRSDtVFRPRFRQVHTXHQWHGLVWDQFLDPHQWRGDVPHWDVPDFURHFRQ{PLFDV
DVVLP FRQVLGHUDGR XP EDL[R YROXPH GR PHUFDGR FRQVXPLGRU DXPHQWR GH GHVHPSUHJR H EDL[D
GLVWULEXLomR GH UHQGD DOLDGRV j GHVDFHOHUDomR GR PHUFDGR FDXVDGD SHOD SDQGHPLD GH &29,'
WLYHUDPHSRGHUmRFRQWLQXDUDWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHQD
IRUPDGH

L
XPDUHGXomRUHSHQWLQDHVLJQLILFDWLYDQRYDORUGHPHUFDGRGHDWLYRVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
HSUHVWDVHUYLoRVWDLVFRPRGHUHQGDIL[DFkPELRFRPPRGLWLHVHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV±WDQWR
QR%UDVLOTXDQWRHPRXWURVOXJDUHVLQFOXLQGRD(XURSDHRV(VWDGRV8QLGRVRVTXDLVWDPEpPVRIUHP
FRPDOWRJUDXGHYRODWLOLGDGH

LL 
UHVWULo}HVDFHUWDVDWLYLGDGHVGHQHJyFLRVTXHSRVVDPLPSDFWDUD&RPSDQKLDEHPFRPRD
VHXVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVFOLHQWHVFOLHQWHVGHFRQWUDSDUWHVHRXWURVSDUFHLURVGHQHJyFLRV
DIHWDQGRDVVLPDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHDFDSDFLGDGHGHVHXVFOLHQWHVGHUHDOL]DUQHJyFLRVH
FXPSULUVXDVREULJDo}HVFRPD&RPSDQKLDH

LLL 
XPDXPHQWRGHLQYHVWLPHQWRVHJDVWRVGD&RPSDQKLDFRPVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDHVHJXUDQoD
GDLQIRUPDomRHFRPPHGLGDVGHUHGXomRGRVULVFRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRDWUDYpVGDH[SDQVmRGD
LQIUDHVWUXWXUDGHWUDEDOKRUHPRWRRXKRPHRIILFH(PUHODomRDHVWHSRQWRGHYHVHUFRQVLGHUDGRRIDWRU
GHULVFRLQWLWXODGR³O fato de a Companhia não conseguir se proteger adequadamente contra riscos
relacionados à segurança cibernética, causado pelo acesso, destruição, perda, alteração e/ou
divulgação não autorizada de informações, pode causar perda de receita e danos à reputação da
Companhia, prejudicando suas operações´
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$SDQGHPLDWDPEpPSRGHFDXVDULQWHUUXSo}HVUHOHYDQWHVQRVQHJyFLRVHDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQR
IXWXUR FRPR FRQVHTXrQFLD GH SRU H[HPSOR TXDUHQWHQDV DWDTXHV FLEHUQpWLFRV OLFHQoD GH
FRODERUDGRUHV HP UD]mR GH GRHQoDV RX RXWURV IDWRUHV FRPR PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO
UHVWULo}HV GH YLDJHQV RX RXWUDV UHVWULo}HV 6H XPD SRUFHQWDJHP VLJQLILFDWLYD GRV HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDQmRSXGHUWUDEDOKDULQFOXVLYHSRUPRWLYRGHGRHQoDRXGHYLGRDUHVWULo}HVGHYLDJHQVRX
UHVWULo}HVLPSRVWDVSHORJRYHUQRUHODFLRQDGDVjSDQGHPLDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHU
DGYHUVDPHQWH DIHWDGDV$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD WDPEpP DGRWRX XPD SROtWLFD GH home office
SDUDVHXVFRODERUDGRUHVGRVTXDLVFHUFDGHHPGHMXQKRGHDLQGDRSHUDPGHIRUPD
UHPRWD8PSHUtRGRSURORQJDGRGHWUDEDOKRUHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDURVULVFRVHQIUHQWDGRVSHOD
&RPSDQKLD LQFOXLQGR HQWUH RXWURV ULVFRV GH VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD TXH SRGHP SUHMXGLFDU D
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHJHUHQFLDUHRSHUDFLRQDOL]DUVXDVDWLYLGDGHV

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD DLQGD TXH D H[WHQVmR GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GHSHQGHUi GH
GHVHQYROYLPHQWRV IXWXURV TXH VmR DOWDPHQWH LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV LQFOXLQGR GHQWUH RXWURV D
GXUDomRHDGLVWULEXLomRJHRJUiILFDGRVFDVRVVXDJUDYLGDGHDVDo}HVSDUDFRQWHURYtUXVRXWUDWDU
VHXLPSDFWRHFRPTXHUDSLGH]HDWpTXHSRQWRDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHRSHUDFLRQDLVXVXDLVSRGHP
VHUUHWRPDGDV

$OpPGLVVRQRIXWXURSRGHPRFRUUHURXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVGHGRHQoDVWUDQVPLVVtYHLV
&DVR RFRUUDP RV HIHLWRV TXH D &RPSDQKLDVRIUHUi SRGHP VHUVHPHOKDQWHV RX DWp PDLRUHV TXH RV
HIHLWRVTXHHVWiVRIUHQGRHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGH&29,'3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRV
LPSDFWRVGD&29,'QDVRSHUDo}HVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
YLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$UHVSRVWDGRSUHVLGHQWH%ROVRQDURjSDQGHPLDIRLGXUDPHQWHFULWLFDGDWDQWRQR%UDVLOFRPRQRH[WHULRU
H RV HIHLWRV GHVHVWDELOL]DGRUHV GD SDQGHPLD GD &29,' DXPHQWDUDP D LQFHUWH]D SROtWLFD H D
LQVWDELOLGDGH QR %UDVLO HVSHFLDOPHQWH DSyV D VDtGD GH GLYHUVRV PLQLVWURV HP SRVLomR GH JUDQGH
LPSRUWkQFLDEHPFRPRDSyVDVDOHJDo}HVGHFRUUXSomRFRQWUDRSUHVLGHQWH%ROVRQDUR

(VSHFLILFDPHQWHQRTXHWDQJHDRVHWRUILQDQFHLUR LHRVHWRUGHDWXDomRGD&RPSDQKLD RVSRGHUHV
UHJXODWyULRVHVWDEHOHFLGRVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDHQDUHJXODPHQWDomREDQFiULDSUHYHHPTXHR%DQFR
&HQWUDO H R &01 SRGHP UHVWULQJLU D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX GHWHUPLQDU TXH QmR VHUmR SDJRV
GLYLGHQGRV SRU GHWHUPLQDGD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD VH WDO UHVWULomR IRU QHFHVViULD SDUD PLWLJDU ULVFRV
UHODFLRQDGRVDRVLVWHPDILQDQFHLURQDFLRQDORXjLQVWLWXLomRILQDQFHLUD

'HQWUHDVPHGLGDVDGRWDGDVDWpRPRPHQWRHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGH&29,'SHOR%DQFR
&HQWUDOHSHOR&01VHGHVWDFDD5HVROXomR&01QGHGHPDLRGHTXHHVWDEHOHFHX
YHGDo}HVYLJHQWHVHQWUHGHDEULOGHDGHGH]HPEURGHSDUD L RSDJDPHQWRGHMXURVVREUH
RFDSLWDOSUySULRHGLYLGHQGRVDFLPDGHGROXFUROtTXLGRDMXVWDGRQRVWHUPRVGRDUWGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXGRPtQLPRREULJDWyULRHVWDEHOHFLGRHPHVWDWXWRVRFLDORXHPOHLRTXH
IRUPDLRU LL UHFRPSUDGHDo}HVSUySULDV LLL UHGXomRGHFDSLWDOVRFLDO LY DXPHQWRGDUHPXQHUDomR
IL[DRXYDULiYHOGHPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRH Y DQWHFLSDomRGRSDJDPHQWRGHTXDLVTXHUGRVLWHQV
DQWHULRUHV$VYHGDo}HVTXHWUDWDPRVLWHQV L H LY DSOLFDPVHDRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRGH
 LQGHSHQGHQWHPHQWH GD GDWD GH GHVHPEROVR GRV UHFXUVRV 1mR p SRVVtYHO SUHYHU VH QRYDV
UHVWULo}HVDGLVWULEXLo}HVVHUmRLPSRVWDVSHORVyUJmRVUHJXODGRUHVGR6LVWHPD)LQDQFHLUR1DFLRQDO
VHQGRFHUWRTXHQDHYHQWXDOLGDGHGHLPSRVLomRGHUHIHULGDVUHVWULo}HVDGLVWULEXLomRGHUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLDDRVVHXVDFLRQLVWDVSRGHUiVHUFRPSURPHWLGD

Os fundos de investimento administrados pela Companhia estão sujeitos a riscos e alterações
advindos de motivos alheios ao controle da Companhia que podem gerar prejuízos aos seus
cotistas.
2VIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRVDULVFRVDGYLQGRVGHPRWLYRV
DOKHLRVRXH[yJHQRVDRFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDLVFRPRPRUDWyULDLQDGLPSOHPHQWRGHSDJDPHQWRV
PXGDQoDVQDVUHJUDVDSOLFiYHLVDRVDWLYRVILQDQFHLURVTXHFRPS}HPDFDUWHLUDGRIXQGRPXGDQoDV
LPSRVWDVDRVDWLYRVILQDQFHLURVDOWHUDomRQDSROtWLFDPRQHWiULDDSOLFDo}HVRXUHVJDWHVVLJQLILFDWLYRV
GHWDLVDWLYRV
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$RFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGHVWHVHYHQWRVSRGHJHUDUSHUGDVDRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRV
SHOD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDRVVHXVFRWLVWDV7DLVSHUGDVSRGHPSUHMXGLFDUDUHSXWDomRH
D LPDJHP GD &RPSDQKLD FRPR DGPLQLVWUDGRUD GH WDLV IXQGRV UHSUHVHQWDQGR ULVFRV DR
GHVHQYROYLPHQWRGHVHXVQHJyFLRV

Inadimplementos das taxas de administração e/ou de serviços qualificados por parte dos fundos
de investimento em que a Companhia atua podem prejudicar os negócios da Companhia.
$VROLGH]FRPHUFLDOGD&RPSDQKLDHVWiLQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDFRPRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
ILQDQFHLUDVGHVHXVFOLHQWHV(PGHFRUUrQFLDGHVWHIDWRHWHQGRHPYLVWDDQDWXUH]DGDVDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLDDIDOWDGHOLTXLGH]HGHUHFXUVRVSRUSDUWHGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRHPTXHD&RPSDQKLD
DWXDSRGHULDRFDVLRQDUSUREOHPDVGHOLTXLGH]TXHGDVGHUHFHLWDHSUHMXt]RVj&RPSDQKLD(VWDIDOWD
GH UHFXUVRV QRV IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR SRGH SUHMXGLFDU RV LQWHUPHGLiULRV ILQDQFHLURV WDLV FRPR
DJrQFLDV GH FRPSHQVDomR FkPDUDV GH FRPSHQVDomR EDQFRV HPSUHVDV GH YDORUHV PRELOLiULRV H
EROVDVGHYDORUHVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDLQWHUDJHQRFXUVRGHVXDVDWLYLGDGHV6HDOJXPIXQGR
GHLQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRSHOD&RPSDQKLDIDOKDUHPKRQUDUVXDVREULJDo}HVLVVRSRGHUiDIHWDUGH
PDQHLUDDGYHUVDVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

A redução da procura por fundos de investimento pode ter efeitos adversos sobre a Companhia.
$PDQXWHQomRGDFRPSHWLWLYLGDGHGD&RPSDQKLDHDH[SDQVmRGHVHXVQHJyFLRVGHSHQGHGDGHPDQGD
SRU IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR SDUD WrOD FRPR DGPLQLVWUDGRUD HRX FXVWRGLDQWH $ UHGXomR GD SURFXUD
SHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUGLUHWDPHQWHVHXVJDQKRVHOLTXLGH]EHPFRPR
SRGHLPSDFWDUVXDUHSXWDomRHLPDJHPWHQGRHPYLVWDDFRPSHWLWLYLGDGHTXHFDUDFWHUL]DDSUHVWDomR
GHVHUYLoRVGHDGPLQLVWUDomRHFXVWyGLDGHIXQGRVQR%UDVLO$SURFXUDSHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD
&RPSDQKLDGHSHQGHGHVXDQRWRULHGDGHHUHOHYkQFLDQRPHUFDGRGHPRGRTXHDEDL[DGHPDQGDSRGH
UHGX]LUPDLVDEXVFDSRUVHXVVHUYLoRV

Uma desaceleração ou recessão econômica prolongada ou significativa ou uma redução
significativa de transações de mercados de capitais ou atividades de fundos de investimento
podem afetar adversamente os negócios, resultados operacionais e a condição financeira da
Companhia.
8PDGHVDFHOHUDomRRXUHFHVVmRHFRQ{PLFDSURORQJDGDRXVLJQLILFDWLYDRXXPDUHGXomRVLJQLILFDWLYD
QDV RSHUDo}HV GH PHUFDGRV GH FDSLWDLV RX QD DWLYLGDGH GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR SRGH DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRDFHVVRGRVDWXDLVHGRVSRWHQFLDLVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDDRPHUFDGRFRPRLQWXLWR
GH ILQDQFLDU VHXV QHJyFLRV VHMD SDUD PDQWrORV RX H[SDQGLORV SRGHQGR UHVXOWDU HP XP GHFOtQLR
VLJQLILFDWLYRQDGHPDQGDSHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVDIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRV SURYRFDQGR XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD VHXV DWLYRV
OtTXLGRV FRQGLomR ILQDQFHLUD IOX[RV GH FDL[D H UHVXOWDGRV GH RSHUDo}HV EHP FRPR DIHWDU D VXD
FDSDFLGDGHGHFXPSULUVXDVREULJDo}HV

$GLFLRQDOPHQWH XPD UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO LQFOXLQGR XP DXPHQWR GR
GHVHPSUHJRSRGHUHVXOWDUHP L PHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD
&RPSDQKLDWDQWRGXUDQWHDSDQGHPLDGD&29,'TXDQWRGHSRLVTXHRVXUWRGDGRHQoDGLPLQXLU LL 
DXPHQWR GR LQDGLPSOHPHQWR GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD LLL  UHGXomR GR Q~PHUR GH FOLHQWHV GD
&RPSDQKLDHPUD]mRGHIDOrQFLDV LY PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQRVSURFHVVRVLQWHUQRVGRVFOLHQWHVGD
&RPSDQKLDTXHSRGHPOHYDUjUHGXomRRXjGHVFRQWLQXDomRGRXVRGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDH YL 
VXEVWLWXLomRSRUFOLHQWHVGD&RPSDQKLDGRVSURGXWRVSRUHODRIHUHFLGRVSRUDOWHUQDWLYDVGHPHQRU
FXVWRGHFRQFRUUHQWHVHPHUJHQWHV7RGRVHVVHVIDWRUHVSRGHPDFDUUHWDUDGLPLQXLomRGDGHPDQGD
SHORV VHUYLoRV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR OHYDU j QHFHVVLGDGH GH UHQHJRFLDomR GH
FRQWUDWRV FRP FOLHQWHV HP WHUPRV GHVIDYRUiYHLV j &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVjGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHUHGXomRGRSURGXWRLQWHUQREUDVLOHLUR
REVHUYDU R IDWRU GH ULVFR LQWLWXODGR ³Instabilidade política tem afetado adversamente a economia
brasileira, o que poderá afetar adversamente os negócios da Companhia e seus resultados
operacionais, bem como o preço de negociação de seus valores mobiliários´
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A administração de fundos de investimento apresenta riscos específicos à Companhia.
$ &RPSDQKLD DWXD QR PHUFDGR GH DGPLQLVWUDomR ILGXFLiULD FRP IRFR HP IXQGRV HVWUXWXUDGRV HP
HVSHFLDO)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRHP'LUHLWRV&UHGLWyULRV
)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRGR$JURQHJyFLRH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR,PRELOLiULRV(VWDDWLYLGDGHSRVVXL
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDVWDQWRHPUHODomRDRVVHXVSURFHVVRVRSHUDFLRQDLVTXDQWRjVGHPDQGDV
UHJXODWyULDV H OHJDLV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR jTXHODV LPSRVWDV SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVHSHOD$1%,0$

(PGHWHUPLQDGDVVLWXDo}HVSRGHPRFRUUHUHYHQWRVGHULVFRRSHUDFLRQDOULVFRGHFRQIRUPLGDGHHULVFR
GH LPDJHP GD HQWLGDGH DGPLQLVWUDGRUD GRV UHFXUVRV QR TXH WDQJH PDV QmR VH OLPLWD DR QmR
FXPSULPHQWRUHJXODWyULRHOHJDOHUURVKXPDQRVIUDXGHVIDOKDVHPVLVWHPDVIDOKDVQRSURFHVVRGH
suitabilityHRIHUWDGHSURGXWRVEDODQFHDPHQWRGHDWLYRVQRVIXQGRVH[SRVLomRGHGDGRVGHFOLHQWHVH
DOWD URWDWLYLGDGH GH SURILVVLRQDLV $ RFRUUrQFLD GHVWHV HYHQWRV SRGH JHUDU SHUGDV ILQDQFHLUDV j
&RPSDQKLDVHPSUHMXt]RGHUHVSRQVDELOL]DomRDGPLQLVWUDWLYDFtYHORXGDQRVjLPDJHPGD&RPSDQKLD
DIHWDQGRDGYHUVDPHQWHVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHVXDUHSXWDomR

Eventual interrupção ou problemas com os serviços prestados pelos prestadores de serviços
contratados pela Companhia podem ter um efeito adverso relevante sobre o seu negócio.

$ &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOD FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV TXH SUHVWDP VHUYLoRV DRV IXQGRV GH
LQYHVWLPHQWRTXHDGPLQLVWUDFRPRRVVHUYLoRVGH L JHVWmRGDFDUWHLUDGRIXQGR LL FRQVXOWRULDGH
LQYHVWLPHQWRV LLL DWLYLGDGHV GHWHVRXUDULDGHFRQWUROHHSURFHVVDPHQWRGRVDWLYRVILQDQFHLURV LY 
GLVWULEXLomRGHFRWDV Y HVFULWXUDomRGDHPLVVmRHUHVJDWHGHFRWDV YL FXVWyGLDGHDWLYRVILQDQFHLURV
YLL FODVVLILFDomRGHULVFRSRUDJrQFLDGHFODVVLILFDomRGHULVFRGHFUpGLWRH YLLL IRUPDGRUGHPHUFDGR
(YHQWXDO LQWHUUXSomR RX LGHQWLILFDomR GH SUREOHPDV QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV SHORV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRV FRQWUDWDGRV LQFOXVLYH QR FDVR GH VXDV VXEVWLWXLo}HV SRU TXDOTXHU PRWLYR SRGHUi DIHWDU R
UHJXODUIXQFLRQDPHQWRGRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLURGHYLGRFXPSULPHQWRFRQWUDWXDOHOHJDOSRUSDUWHGRVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVFRQWUDWDGRVHQRFDVRGHHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRRXLQWHUUXSomRQDSUHVWDomRGRVHUYLoR
SRGHUi FDXVDU SUHMXt]RV DRV UHVSHFWLYRV IXQGRV H WDPEpP DRV QHJyFLRV H UHODo}HV FRPHUFLDLV GD
SUySULD&RPSDQKLD SRGHQGR JHUDU FRQVLGHUDQGRR GHYHU GH ILVFDOL]DomR GHVWHVUHVSRQVDELOL]DomR
DGPLQLVWUDWLYDFtYHOHFULPLQDOGD&RPSDQKLDHGRVGLUHWRUHVUHVSRQViYHLV

É possível, a exclusivo critério da Companhia, que ocorra diminuição do percentual ou do valor
das taxas pagas pelos fundos direta ou indiretamente a Companhia, ou até mesmo renunciar
totalmente ao pagamento de tais taxas por um determinado período de tempo ou até o fim do
seu prazo de duração. Se a Companhia determinar a diminuição ou dispensa dessas taxas ou
de outra forma alterar sua estrutura de taxas atual, as margens de lucro e resultados
operacionais da Companhia podem ser negativamente afetados.
$VPDUJHQVGHOXFURHUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDGHSHQGHPHPSDUWHVLJQLILFDWLYDGDFDSDFLGDGH
GHVWDGHPDQWHURVQtYHLVGHWD[DVDWXDLVSDUDRVSURGXWRVHVHUYLoRVTXHRVDGPLQLVWUDGRUHVGHYDORUHV
PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD RIHUHFHP H HP SDUWLFXODU GR UHFHELPHQWR GH WD[DV VREUH R SDWULP{QLR
OtTXLGRGRVIXQGRVTXHSRGHPYDULDUVXEVWDQFLDOPHQWHGHDQRSDUDDQR+iXPDWHQGrQFLDGHWD[DV
PDLVEDL[DVHPPXLWRVVHJPHQWRVGDLQG~VWULDGHDGPLQLVWUDomRGHDWLYRVLPSXOVLRQDGDHPSDUWHSHORV
LQJUHVVRV HP SURGXWRV GH JHVWmR SDVVLYD GH DWLYRV H D &RPSDQKLD HQIUHQWD FRQWtQXD SUHVVmR GR
PHUFDGRQRTXHGL]UHVSHLWRDRVQtYHLVGHWD[DVSDUDPXLWRVSURGXWRV$OpPGLVVRQRFXUVRQRUPDO
GRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWDSRGHDVHXH[FOXVLYRFULWpULRGLPLQXLUDSRUFHQWDJHPRXRYDORUGDV
WD[DV SDJDV SHORV VHXV IXQGRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH RX DWp WDPEpP UHQXQFLDU WRWDOPHQWH DR
SDJDPHQWR GH WDLV WD[DV RX OLPLWDU R WRWDO GH GHVSHVDV HP FHUWRV SURGXWRV RX VHUYLoRV SRU XP
GHWHUPLQDGR SHUtRGR GH WHPSR RX DWp R ILP GR SUD]R GH GXUDomR GH VHXV IXQGRV SDUD DGPLQLVWUDU
GHVSHVDVGHIXQGRVRXSRURXWURVPRWLYRVHSDUDDMXGDUDUHWHURXDXPHQWDURVDWLYRVDGPLQLVWUDGRV
0DLVUHFHQWHPHQWHRVLQYHVWLGRUHVLQVWLWXFLRQDLVWrPDXPHQWDGRDSUHVVmRSDUDUHGX]LUDVWD[DVGH
DGPLQLVWUDomR H LQYHVWLPHQWR FREUDGDV SRU DGPLQLVWUDGRUHV H[WHUQRV VHMD SRU PHLR GH UHGXo}HV
GLUHWDVGLIHULPHQWRVDEDWLPHQWRVRXRXWURVPHLRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHVHUVROLFLWDGDSHORV
VHXVLQYHVWLGRUHVDUHQXQFLDURXSRVWHUJDURSDJDPHQWRGHWD[DVSRUYiULRVPRWLYRVLQFOXLQGRGXUDQWH
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FULVHVHFRQ{PLFDVRXFRPRUHVXOWDGRGRPDXGHVHPSHQKRGRVIXQGRVSRUHODDGPLQLVWUDGRV1HQKXPD
JDUDQWLD SRGH VHU GDGD GH TXH D&RPSDQKLD VHUiFDSD]GH PDQWHU VXDDWXDO HVWUXWXUD GH WD[DV $
FRQFRUUrQFLDSRGHOHYDURVUHVSRQViYHLVSHODDGPLQLVWUDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDD
UHGX]LUDVWD[DVTXHFREUDPGHVHXVFOLHQWHVSRUSURGXWRVHVHUYLoRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGH
VHUREULJDGDDUHGX]LUVHXVQtYHLVGHWD[DVRXUHHVWUXWXUDUDVWD[DVTXHFREUDSRUFDXVDHQWUHRXWUDV
FRLVDV GH LQLFLDWLYDV UHJXODWyULDV RX SURFHVVRV TXH VHMDP DEUDQJHQWHV DR VHWRU RX GLUHFLRQDGRV
HVSHFLILFDPHQWHRXGHFLV}HVMXGLFLDLV8PDUHGXomRQDWD[DTXHD&RPSDQKLDFREUDSRUVHXVSURGXWRV
HVHUYLoRVUHGX]LUiVXDVUHFHLWDVHSRGHUiUHGX]LUROXFUROtTXLGR(VVHVIDWRUHVWDPEpPSRGHPLQLELUD
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDXPHQWDUDVWD[DVGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRV
2VIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHPJHUDUUHFHLWDVPXLWRGLIHUHQWHVFRP
EDVHHPIDWRUHVFRPRRWLSRGHDWLYRGHVHXVSRUWIyOLRV DWLYRVDOWHUQDWLYRVHDWLYRVGHSDUWLFLSDomR
JHUDOPHQWHJHUDPUHFHLWDVPDLRUHVGRTXHDWLYRVGHUHQGDIL[D RWLSRGHFOLHQWH FOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLV
JHUDOPHQWH SDJDP WD[DV PDLV EDL[DV GR TXH RXWURV FOLHQWHV  R WLSR GH SURGXWR RX VHUYLoR GH
DGPLQLVWUDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV IRUQHFLGR H D WDEHOD GH WD[DV GR DGPLQLVWUDGRU GH YDORUHV
PRELOLiULRV TXH IRUQHFH R VHUYLoR 8PD PXGDQoD QD FRPELQDomR GRV IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR
DGPLQLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDDWLYRVTXHJHUDPPDLVRXPHQRVUHFHLWDSRGHUHVXOWDUHPXPD
UHGXomRGHVXDVUHFHLWDVPHVPRVHRQtYHODJUHJDGRGRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOD
&RPSDQKLDSHUPDQHoDLQDOWHUDGRRXDXPHQWH1HQKXPDJDUDQWLDSRGHVHUGDGDGHTXHRVIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDVHUmRFDSD]HVGHPDQWHURVQtYHLVRXHVWUXWXUDVGHWD[DV
DWXDLV 8PD UHGXomR QDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD VHP XPD UHGXomR SURSRUFLRQDO QDV GHVSHVDV
UHGX]LUiVHXOXFUROtTXLGR

A incapacidade da Companhia atrair e/ou reter profissionais-chave em sua administração pode
ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
$ FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH PDQWHU VXD SRVLomR FRPSHWLWLYD H LPSOHPHQWDU VXD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWRGHSHQGHGRVHVIRUoRVGDVXDDOWDDGPLQLVWUDomR&RQVHTXHQWHPHQWHRFUHVFLPHQWRGD
&RPSDQKLDGHSHQGHHPDPSORJUDXGDVXDFDSDFLGDGHGHPDQWHUVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHGHFRQWUDWDU
PDQWHUHPRWLYDUGHIRUPDHVWUDWpJLFDQRYRVWDOHQWRV1mRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHD&RPSDQKLDWHUi
VXFHVVRHPDWUDLUHUHWHUSHVVRDVTXDOLILFDGDVSDUDLQWHJUDUVXDHTXLSHGHDGPLQLVWUDomRQDPHGLGD
HPTXHRPHUFDGRSDUDSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVGRPHUFDGRILQDQFHLURpH[WUHPDPHQWHFRPSHWLWLYR

$OpPGLVVRLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHRXWUDVLQVWLWXLo}HVDXWRUL]DGDVDIXQFLRQDUSHOR%DQFR&HQWUDOVmR
REULJDGDVDFXPSULUFRPFHUWDVUHJUDVHGLWDGDVSHOR&01DUHVSHLWRGDHOHLomRDSURYDomRSHOR%DQFR
&HQWUDOHUHPXQHUDomRGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHV0HPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRUHVRX
VyFLRVDGPLQLVWUDGRUHV GH LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV H RXWUDV LQVWLWXLo}HV DXWRUL]DGDV D IXQFLRQDU SHOR
%DQFR&HQWUDOGHYHPSRVVXLUHFRPSURYDUFDSDFLWDomRWpFQLFDFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRFDUJR
TXHH[HUFHUmRRTXHSRGHLPSRVVLELOLWiORVGHDVVXPLUIXQo}HVQDVLQVWLWXLo}HV&DVRTXDOTXHUGRV
PHPEURVFKDYHGDDGPLQLVWUDomRGHL[HGHH[HUFHUVXDVDWXDLVDWLYLGDGHVSRUTXDOTXHUPRWLYRRXVH
D &RPSDQKLD IRU LQFDSD] GH FRQWLQXDU D DWUDLU H PDQWHU XPD DGPLQLVWUDomR HVSHFLDOL]DGD VHXV
QHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

O ambiente cada vez mais competitivo e tecnológico do setor de atuação da Companhia no
Brasil poderá afetar adversamente as perspectivas de negócios da Companhia.
2 VHWRU GH VHUYLoRV ILGXFLiULRV EHP FRPR GH DGPLQLVWUDomR H FXVWyGLD GH YDORUHV PRELOLiULRV p
FRPSHWLWLYRHD&RPSDQKLDHQIUHQWDFRQFRUUrQFLDHPWRGDVDVVXDViUHDVGHRSHUDomRFRPGHPDLV
LQVWLWXLo}HVQDFLRQDLVTXHRSHUDPQR%UDVLO

2 DXPHQWR GD FRQFRUUrQFLD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D FDSDFLGDGH
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHPYLUWXGHGHQWUHRXWURVIDWRUHVGDOLPLWDomRGHVXDFDSDFLGDGHGHDXPHQWDU
DEDVHGHFOLHQWHVHH[SDQGLUDVRSHUDo}HVRTXHUHVXOWDULDQDUHGXomRGDPDUJHPGHOXFURVREUH
VXDVDWLYLGDGHV

$LQGD D LQG~VWULD HP TXH D &RPSDQKLD RSHUD YHP VRIUHQGR PXGDQoDV WHFQROyJLFDV UiSLGDV
VLJQLILFDWLYDVHGLVUXSWLYDVFRPDFUHVFHQWHXWLOL]DomRGHGLVSRVLWLYRVPyYHLVHSODWDIRUPDVGLJLWDLV2V
GLIHUHQWHV GLVSRVLWLYRV PyYHLV H SODWDIRUPDV GLJLWDLV XWLOL]DP XPD JUDQGH YDULHGDGH GH WpFQLFDV H
FRQILJXUDo}HVTXHDXPHQWDPRVGHVDILRVHQYROYLGRVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSRUPHLRHOHWU{QLFR$
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&RPSDQKLD SRGH SHUGHU RX GHL[DU GH JDQKDU QRYRV FOLHQWHV VH QmR SURSRUFLRQDU XPD H[SHULrQFLD
VDWLVIDWyULDQHVWHVFDQDLV

$OpPGLVVRVHD&RPSDQKLDQmRWLYHUVXFHVVRHPUHWHUHIRUWDOHFHUVHXVUHODFLRQDPHQWRVFRPFOLHQWHV
SRGH SHUGHUSDUWLFLSDomRGH PHUFDGR LQFRUUHU HP SUHMXt]RV HP DOJXPDV RX WRGDV DV DWLYLGDGHV RX
GHL[DU GH DWUDLU QRYRV FOLHQWHV H UHWHU RV FOLHQWHV H[LVWHQWHV R TXH SRGH WHU XP HIHLWR QHJDWLYR
VXEVWDQFLDOVREUHD&RPSDQKLD

Os modelos, métodos de gestão e procedimentos adotados pela Companhia para o
gerenciamento dos riscos de mercado, liquidez, crédito, operacional e socioambiental podem
se mostrar ineficazes, bem como não ser suficientes para evitar a exposição a riscos não
categorizados ou imprevistos, e a materialização dos riscos já mapeados, o que pode impactar
adversamente a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia.

2 FRQMXQWR GH SROtWLFDV SURFHVVRV H PpWRGRV XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD QR PRQLWRUDPHQWR
PHQVXUDomRHJHVWmRGRVULVFRVSRGHQmRVHUVXILFLHQWHSDUDHYLWDUDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDULVFRV
QmR FDWHJRUL]DGRV RX LPSUHYLVWRV EHP FRPR D PDWHULDOL]DomR GRV ULVFRV Mi PDSHDGRV $OJXQV GRV
LQVWUXPHQWRVGHPHGLomRTXDOLWDWLYDGD&RPSDQKLDSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVmREDVHDGRVHP
REVHUYDo}HVVREUHRFRPSRUWDPHQWRKLVWyULFRGRPHUFDGRHSRGHP QmRVHUWRWDOPHQWHHILFD]HVQD
LGHQWLILFDomRGDH[SRVLomRGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRIHUUDPHQWDVHVWDWtVWLFDVHPHGLo}HVSRGHPQmR
SUHYHUWRGRVRVWLSRVGHH[SRVLo}HVIXWXUDV,VVRSRGHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
DUHSXWDomRGD&RPSDQKLDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV3RVVtYHLVPHGLGDV
RXDOWHUDo}HVOHJDLVSRUSDUWHGRUHJXODGRURXGDOHJLVODomRSRGHUmRWHULPSDFWRQHJDWLYRVREUHDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRQRVHXUHVXOWDGR

3RU H[HPSOR RV PRGHORV HVWDWtVWLFRV H DV IHUUDPHQWDV GH JHVWmR XWLOL]DGDV QD HVWLPDWLYD GDV
H[SRVLo}HVGD&RPSDQKLDGHQWURGHXPKRUL]RQWHGHWHPSRSRGHPVHULPSUHFLVRVQDPHQVXUDomRGR
FDSLWDO GRV FRQWUROHV H VDOYDJXDUGDV QHFHVViULRV SDUD D FREHUWXUDFRQWUROHPLWLJDomR GH IDWRUHV
LPSUHYLVtYHLVQmRFDWHJRUL]DGRVRXTXDQWLILFDGRVHUURQHDPHQWH$LQGDWHVWHVGHHVWUHVVHHDQiOLVHV
GH VHQVLELOLGDGH EDVHDGRV HP FHQiULRV SUpGHILQLGRV SRGHP QmR GHPRQVWUDU WRGRV RV SRVVtYHLV
LPSDFWRVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD.

$&RPSDQKLDSRGHLQFRUUHUDLQGDHPSUHMXt]RVGHFRUUHQWHVGHIDOKDVLQDGHTXDo}HVRXGHILFLrQFLDV
GH SURFHVVRV LQWHUQRV VLVWHPDV HUURV KXPDQRV RX PHVPR GH HYHQWRV H[WHUQRV FRPR GHVDVWUHV
QDWXUDLV WHUURULVPR URXER H YDQGDOLVPR DOpP GH RFRUUrQFLDV TXH QmR VHMDP FRUUHWDPHQWH
LGHQWLILFDGDVHWUDWDGDVSHORVPRGHORVDIHWRVDRULVFRRSHUDFLRQDORTXHSRGHULDDIHWDUDGYHUVDPHQWH
GHIRUPDVLJQLILFDWLYDRVQHJyFLRVHDVFRQGLo}HVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

Danos à reputação da Companhia podem prejudicar seus negócios atuais e perspectivas futuras
de negócios.
$&RPSDQKLDGHSHQGHGDVXDLPDJHPHFUHGLELOLGDGHQRPHUFDGRSDUDUHDOL]DUVHXVQHJyFLRVDWUDLU
H PDQWHU VHXV FOLHQWHV LQYHVWLGRUHV H FRODERUDGRUHV 'LYHUVRV IDWRUHV SRGHP FDXVDU GDQRV j VXD
UHSXWDomR H FULDU XPD SHUFHSomR QHJDWLYD D UHVSHLWR GD &RPSDQKLD SRU SDUWH GH FOLHQWHV
FRODERUDGRUHV FRQWUDSDUWHV DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV FRPXQLGDGH
UHJXODGRUHVRXDXWRUUHJXODGRUHVWDLVFRPRRQmRFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVOHJDLVFRQWUDWDomRGH
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSDUDRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRTXHQmRDVVHJXUHPXPDFRQGXWDpWLFDHP
VHXV QHJyFLRV FXPSULPHQWR GDV QRUPDV UHJXODGRUDV DSOLFiYHLV YD]DPHQWR GH LQIRUPDo}HV GH
FOLHQWHVPiFRQGXWDGHVHXVSUySULRVFRODERUDGRUHVIDOKDVQDJHVWmRGHULVFRVHQWUHRXWURV

$GHPDLV SXEOLFDo}HV RX FRPHQWiULRV QHJDWLYRV VREUH D &RPSDQKLD VHXV QHJyFLRV RSHUDo}HV
DFLRQLVWDV'LUHWRUHVRXPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPTXDOTXHUYHtFXORGHPtGLDRXUHGH
VRFLDO SRGHP SUHMXGLFDU JUDYHPHQWH D VXD UHSXWDomR H FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV QHJyFLRV $OpP
GLVVRRVFRODERUDGRUHVHUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDSRGHUmRXVDUIHUUDPHQWDVGHPtGLDVRFLDOH
WHFQRORJLDVPyYHLVGHIRUPDLQDGHTXDGDRTXHSRGHUiFDXVDUSUHMXt]RVLQFOXVLYHFRPDGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV(YHQWXDOSXEOLFLGDGHQHJDWLYDSRGHUiWHUXPHIHLWRQHJDWLYRVREUHRYDORU
GHWRGDVDVPDUFDVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
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$LQGDDo}HVSUDWLFDGDVSRUWHUFHLURVLQFOXVLYHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHFOLHQWHVFRPRSRUH[HPSOR
FRQWUDWDomRGHPmRGHREUDLQIDQWLORXDQiORJDjGHHVFUDYRSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVSUiWLFDVGHDWRV
LOtFLWRV H GH FRUUXSomR Do}HV FRQWUiULDV jV QRUPDV GH VD~GH H VHJXUDQoD GR WUDEDOKR EHP FRPR
VRFLRDPELHQWDLVSRGHPLQGLUHWDPHQWHLPSDFWDUDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDSHUDQWHRPHUFDGRHP
JHUDOLPSDFWDQGRVHXVQHJyFLRVGHPDQHLUDDGYHUVD

$GLFLRQDOPHQWH R QRPH GD &RPSDQKLD DSDUHFHX HQYROYLGR HP QRWtFLDV YHLFXODGDV SHOD PtGLD D
UHVSHLWRGD2SHUDomR%DUmR*DWXQRRTXHWDPEpPSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDUHSXWDomRHVHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$VXEVLGLiULD276HUYLFHUHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVIRUDPLQWLPDGRVDSUHVWDU
LQIRUPDo}HV H HVFODUHFLPHQWRV QR kPELWR GR ,QTXpULWR 3ROLFLDO UHODFLRQDGR j UHIHULGD RSHUDomR
GHIODJUDGD HP  0HQo}HV PLGLiWLFDV D UHVSHLWR GR HQYROYLPHQWR GD 276HUYLFHU HRX VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV FRP HVWH HSLVyGLR SRGHP LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR GD &RPSDQKLD
SUHMXGLFDQGR VHXV QHJyFLRV DWXDLV H SHUVSHFWLYDV GH QHJyFLRV IXWXURV 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV
UHODFLRQDGDVj2SHUDomR%DUmR*DWXQRYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

A Companhia está sujeita a perdas não cobertas pelos seguros contratados, ou perdas que
excedam os limites de indenização previstos nas suas apólices de seguro, o que poderá causar
efeitos adversos em seus negócios.
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV DSyOLFHV GH VHJXUR FRQWUDWDGDV VHUmR VXILFLHQWHV FRQWUD RV
ULVFRVTXHVHSURS}HDFREULU$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRWHPVHJXURFRQWUDWRGRVRVULVFRVDRV
TXDLV HVWi VXMHLWD $ RFRUUrQFLD GH XP VLQLVWUR VLJQLILFDWLYR QmR VHJXUDGR QmR LQGHQL]iYHO RX FXMRV
SUHMXt]RVH[FHGDPRVYDORUHVGHFREHUWXUDSUHYLVWRVQDUHVSHFWLYDDSyOLFHRXDQmRREVHUYkQFLDGRV
VXEFRQWUDWDGRVGD&RPSDQKLDHPFXPSULUREULJDo}HVLQGHQL]DWyULDVDVVXPLGDVSHUDQWHD&RPSDQKLD
RXREULJDo}HVGHFRQWUDWDUVHJXURVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD

$VVLPLQWHUUXSo}HVGHQHJyFLRVGHYLGRDHYHQWRVSROtWLFRVUHLYLQGLFDo}HVWUDEDOKLVWDVPDQLIHVWDo}HV
GHJUXSRVRXDVVRFLDo}HVVRFLDLVHRXDPELHQWDLVJUHYHV GHFRODERUDGRUHVSUySULRVRXYLQFXODGRVD
HQWLGDGHVFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDWHPUHODFLRQDPHQWR VXUWRVGHGRHQoDVFRPRDSDQGHPLDGR
&29,'FRQGLo}HVFOLPiWLFDVDGYHUVDVHGHVDVWUHVQDWXUDLVFRPRLQXQGDo}HVHGHVOL]DPHQWRVGH
WHUUD DWDTXHV FLEHUQpWLFRV IDOKDV PHFkQLFDV GHQWUH RXWURV HYHQWRV SRGHP UHVXOWDU HP SHUGD GH
UHFHLWD DVVXQomR GH SDVVLYRV RX DXPHQWR GH FXVWRV $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR PDQWpP
DSyOLFHV GH VHJXURV HVSHFtILFDV SDUD DWDTXHV FLEHUQpWLFRV H VXDV DWXDLV DSyOLFHV SRGHP QmR VHU
DGHTXDGDVSDUDUHVVDUFLUD&RPSDQKLDSHODVSHUGDVFDXVDGDVSRUTXDLVTXHUYLRODo}HVGHVHJXUDQoD
GHPRGRTXHD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUXPUHHPEROVRLQWHJUDORXTXDOTXHUUHHPEROVRQRV
WHUPRVGHWDLVDSyOLFHV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVSURWHo}HVTXHSRVVXLSDUDRVVLVWHPDV
GHWHFQRORJLDRSHUDFLRQDOHGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRVmRVXILFLHQWHVSDUDSURWHomRFRQWUDDWDTXHV
FLEHUQpWLFRVHYLRODo}HVGHSULYDFLGDGH1HVVHVHQWLGRREVHUYDUIDWRUGHULVFRLQWLWXODGR³O fato de a
Companhia não conseguir se proteger adequadamente contra riscos relacionados à segurança
cibernética, causado pelo acesso, destruição, perda, alteração e/ou divulgação não autorizada de
informações, pode causar perda de receita e danos à reputação da Companhia, prejudicando suas
operações´

1RFDVRGRVHYHQWRVVHJXUDGRVDFREHUWXUDGHDSyOLFHVGHVHJXURHVWiFRQGLFLRQDGDDRSDJDPHQWR
GRUHVSHFWLYRSUrPLR$IDOKDGD&RPSDQKLDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGH
XPVLQLVWURSRGHUiFRORFDUD&RPSDQKLDHPXPDVLWXDomRGHULVFRWHQGRHPYLVWDTXHPHVPRTXHD
FREHUWXUDFRQVWHQDDSyOLFHD&RPSDQKLDQmRHVWDULDVXMHLWDjLQGHQL]DomRSHODVHJXUDGRUD

$LQGDpSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDQmRFRQVLJDUHQRYDUVXDVDSyOLFHVGHVHJXURQRVPHVPRVWHUPRV
HFRQGLo}HVDWXDLV1mRREVWDQWHD&RPSDQKLDSRGHUiDLQGDVHUUHVSRQVDELOL]DGDMXGLFLDOPHQWHSHOR
SDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDWHUFHLURVHPGHFRUUrQFLDGHXPHYHQWXDOVLQLVWUR

&DVRTXDLVTXHUGHVVHVIDWRUHVYHQKDPDRFRUUHURVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
GD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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A Companhia pode não ser bem-sucedida na execução de sua estratégia de negócios, o que
poderá afetar negativamente os seus planos para aumentar receita e rentabilidade.
$HVWUDWpJLDGHQHJyFLRVHRGHVHPSHQKRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRVQD6HomR
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GHSHQGHP GR VXFHVVR QD LPSOHPHQWDomR GH GLYHUVRV HOHPHQWRV
LQFOXLQGR VXD FDSDFLGDGH GH UHDOL]DU QRYDV H[SDQV}HV SDUD D FRPHUFLDOL]DomR GRV SURGXWRV GD
&RPSDQKLDGRDSURYHLWDPHQWRGDVRSRUWXQLGDGHVGHH[SDQVmRGRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLDIDWRUHV
PDFURHFRQ{PLFRVIDYRUiYHLVGHQWUHRXWURV3RUHVVDUD]mRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVXD
HVWUDWpJLD VHUi LQWHJUDOPHQWH UHDOL]DGD FRP VXFHVVR R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV
QHJyFLRVHFDSDFLGDGHGHH[SDQVmR

$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU LPSOHPHQWDU LQWHJUDOPHQWH DV VXDV HVWUDWpJLDV GH
QHJyFLRVGDIRUPDRULJLQDOPHQWHSURMHWDGDSRGHQGRUHVXOWDUHPXPFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDVPHQRUGR
TXHRHVSHUDGRRXQRDXPHQWRGHLQYHVWLPHQWRVHRXJDVWRVRSHUDFLRQDLVWHQGRFRPRUHVXOWDGRXPD
GLPLQXLomR GH VXDV PDUJHQV RSHUDFLRQDLV $VVLP FDVR D &RPSDQKLD QmR VHMD EHPVXFHGLGD QD
H[HFXomRGHVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVRVVHXVSODQRVSDUDDXPHQWDUUHFHLWDHUHQWDELOLGDGHSRGHUmR
VHUDIHWDGRVGHIRUPDDGYHUVD

Como prestador de serviços administrativos especializados, a Companhia opera em um
ambiente sensível a litígios e está sujeita ao envolvimento em litígios e demandas judiciais
$&RPSDQKLDSUHVWDVHUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRVHVSHFLDOL]DGRVDRVVHXVFOLHQWHVHRSHUDHPXPDPELHQWH
VHQVtYHODOLWtJLRV$&RPSDQKLDDWXDOPHQWHHVWiHSRGHFRQWLQXDUDHVWDUHQYROYLGDHPDo}HVMXGLFLDLV
UHODFLRQDGDV DRV VHXV QHJyFLRV 2V SOHLWRV HQIUHQWDGRV SRGHP SRVVXLU GLYHUVDV DOHJDo}HV
UHODFLRQDGDV DR H[HUFtFLR GDV IXQo}HV GD &RPSDQKLD FRPR YLRODomR GRV GHYHUHV ILGXFLiULRV GRV
GLUHWRUHVRXFXUDGRUHVIUDXGHDSURSULDomRLQGHYLGDGHIXQGRVPiFRQGXWDLQWHQFLRQDOQHJOLJrQFLD
JURVVHLUDQHJOLJrQFLDRXTXHEUDGHFRQWUDWR

$LQGDRVFRQWUDWRVTXHD&RPSDQKLDFHOHEUDFRPVHXVFOLHQWHVFRVWXPDPGHWHUPLQDURVSDUkPHWURV
H UHTXLVLWRV GH VXD SUHVWDomR GH VHUYLoRV 6H RV VHUYLoRV SUHVWDGRV QmR HVWLYHUHP GH DFRUGR FRP
HVVDVQRUPDVRXH[LJrQFLDVD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDSURFHVVRVSRUSDUWHGHVHXVFOLHQWHV
SRU GDQRV TXH SRGHP VHU VXEVWDQFLDLV GHSHQGHQGR GD QDWXUH]D GR DVVXQWR 3RU H[HPSOR D
&RPSDQKLD HVWi H SRGH FRQWLQXDU VXMHLWD D GHPDQGDV UHODFLRQDGDV j DSUHVHQWDomR WDUGLD GH
GHFODUDo}HVGHLPSRVWRVUHODWyULRVILQDQFHLURVHRXWURVUHJLVWURVUHJXODPHQWDUHV$&RPSDQKLDHDV
HQWLGDGHV HVWUXWXUDV H YHtFXORV GH LQYHVWLPHQWRV DRV TXDLV SUHVWDP VHUYLoRV DGPLQLVWUDWLYRV
HVSHFLDOL]DGRV LQFOXLQGR VHUYLoRV ILGXFLiULRV  WDPEpP HVWmR H SRGHP FRQWLQXDU VXMHLWRV D RXWUDV
UHFODPDo}HV H SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV ILVFDLV H FULPLQDLV LQFRUULGRV QR FXUVR GH VXDV
RSHUDo}HVLQFOXLQGRGHPDQGDVSRUIUDXGHHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO

1HVWH VHQWLGR VH RV LQYHVWLGRUHV GH DWLYRV GHWLGRV SRU PHLR GH HVWUXWXUDV H YHtFXORV DRV TXDLV D
&RPSDQKLDSUHVWDVHUYLoRVSHUGHUHPSDUWHRXDWRWDOLGDGHGHVHXLQYHVWLPHQWRWDLVLQYHVWLGRUHV EHP
FRPR DJHQWHV OLTXLGDQWHV H FRQWUDSDUWHV GHVVDV HVWUXWXUDV H YHtFXORV  SRGHP SURFXUDU UHDYHU DV
SHUGDVGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHQYROYLGRVFRPDHVWUXWXUDRXYHtFXORUHOHYDQWHSRGHQGRLQFOXLUD
&RPSDQKLD

$LQGDRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHPQRFXUVRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVDRVVHXVFOLHQWHV
RXGHTXDOTXHURXWUDIRUPDH[SRUD&RPSDQKLDDGLYHUVRVULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHV$&RPSDQKLD
SRGHUiHVWDUVXMHLWDDGHPDQGDVEDVHDGDVQDVDo}HVRXIDOKDVGHVHXVFRODERUDGRUHVQDSUHVWDomR
GHVHXVVHUYLoRV

$VVLPRVDWRVSUDWLFDGRVSRUVHXVFRODERUDGRUHVSDUWLFXODUPHQWHQDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGRV
)XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR DGPLQLVWUDGRV SHOD &RPSDQKLD SRGHULDP H[SRU D &RPSDQKLD D XPD
UHVSRQVDELOLGDGH H[SUHVVLYD TXH SRGHULD WHU XP HIHLWR DGYHUVR VXEVWDQFLDO HP VHXV QHJyFLRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiWDPEpPVRIUHUGDQRV
j VXD UHSXWDomR VH XP FRODERUDGRU DJLU GH IRUPD LQDGHTXDGD HQTXDQWR D UHSUHVHQWD $GHPDLV RV
GHYHUHVILGXFLiULRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHVWmRVXMHLWRVDDOWHUDo}HVHQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDV
QRUPDV TXH UHJHP HVVHV GHYHUHV QmR VH WRUQHP FDGD YH] PDLV ULJRURVDV R TXH DXPHQWD D
SUREDELOLGDGHGHTXHD&RPSDQKLDSRGHVHUFRQVLGHUDGDUHVSRQViYHOSRUXPDYLRODomRGRVGHYHUHV
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ILGXFLiULRVGHVHXVFRODERUDGRUHV&RQVHTXHQWHPHQWHRHQYROYLPHQWRGD&RPSDQKLDHPOLWtJLRVRX
SRWHQFLDLVOLWtJLRVSRGHDXPHQWDUDOpPGRVQtYHLVDWXDLVRXKLVWyULFRV,VWRSRGHUHVXOWDUHPXPDPDLRU
H[SRVLomRDUHFODPDo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVHXPDXPHQWRHPVHXVFXVWRVOHJDLVHUHJXODWyULRVH
SUrPLRVGHVHJXUR

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos dos quais a Companhia, suas
controladas e, em alguns casos, seus administradores, são ou podem vir a ser partes podem
causar efeitos adversos relevantes.
$ &RPSDQKLD DOJXQV GH VHXV FRQWURODGRUHV VXDV FRQWURODGDV H HP DOJXQV FDVRV VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV VmR H SRGHP YLU D VHU SDUWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV H DUELWUDLV
SURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLJDomRRXLQTXpULWRVSROLFLDLVRXFLYLVHQYROYHQGRTXHVW}HVFtYHLV LQFOXLQGR
Do}HVLQGHQL]DWyULDV WULEXWiULDVWUDEDOKLVWDVFULPLQDLVHUHJXODWyULDVGHQWUHRXWUDV(PGHMXQKR
GHQmRKDYLDPSURYLV}HVUHODFLRQDGDVDRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVHPFXUVRDVVLP
FRPR LQH[LVWLDP GHSyVLWRV MXGLFLDLV HIHWXDGRV SHOD &RPSDQKLD HP GHFRUUrQFLD GDV Do}HV HP
DQGDPHQWR

5HVXOWDGRVGHVIDYRUiYHLVHPXPRXPDLVGHVVHVSURFHVVRVSRGHPDIHWDUGHIRUPDUHOHYDQWHHDGYHUVD
R QHJyFLR D UHSXWDomR H DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH RV YDORUHV TXH
HYHQWXDOPHQWHYHQKDPDVHUSURYLVLRQDGRVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDFREULURVHYHQWXDLVYDORUHV
GHYLGRVHPFDVRVGHFRQGHQDomR'HFLV}HVFRQWUiULDVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDSRGHPDOFDQoDU
YDORUHV VXEVWDQFLDLV LPSHGLQGR D FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH LQLFLDOPHQWH
SODQHMDGRRXDLQGDYLUDDIHWDUDLPDJHPRVQHJyFLRVHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGH
IRUPDQHJDWLYDHUHOHYDQWH

$GLFLRQDOPHQWHpSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDUHDOL]DUGHSyVLWRV
MXGLFLDLVRXSUHVWDURXRIHUHFHUJDUDQWLDVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVLQFOXLQGRSURFHVVRV
TXH GLVFXWDP YDORUHV VXEVWDQFLDLV $ GLILFXOGDGH QD REWHQomR GH UHFXUVRV QHFHVViULRV SDUD D
UHDOL]DomR GHVVHV GHSyVLWRV RX GH SUHVWDomR RX RIHUHFLPHQWR GHVVDV JDUDQWLDV QmR VXVSHQGHUi D
FREUDQoD GRV YDORUHV GHFRUUHQWHV GH HYHQWXDLV FRQGHQDo}HV H SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR QRV
QHJyFLRV QD FRQGLomR ILQDQFHLUD H QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR D
FRQWLQXLGDGHGHVWDVFREUDQoDVHPUD]mRGDHYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGHUHDOL]DomRGHVWHVGHSyVLWRVRX
GDSUHVWDomRRXGRRIHUHFLPHQWRGHVWDVJDUDQWLDVSRGHUiJHUDUDIRUPDOL]DomRGHSHQKRUDOLYUHGHVHXV
EHQVLQFOXVLYHGHVHXVDWLYRVILQDQFHLURVSHQKRUDGRVHXIDWXUDPHQWRHDWpPHVPRDGLILFXOGDGHGH
REWHQomRGHVXDVFHUWLG}HVGHUHJXODULGDGHILVFDORTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPVXDVRSHUDo}HV
HQRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXQHJyFLR

$OpPGLVVRGHFLV}HVGHVIDYRUiYHLVHPSURFHVVRVPRYLGRVHPIDFHGHFRQWURODGRUHVHDGPLQLVWUDGRUHV
GD&RPSDQKLDSRGHPYLUDDIHWDUDLPDJHPHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRLPSRVVLELOLWiORV
GHFRQWLQXDUHPDH[HUFHUVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD

$GHPDLV D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH QRYRV SURFHVVRV UHOHYDQWHV FRQWUD HOD VHXV
FRQWURODGRUHV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV QmR YHQKDP D VXUJLU RX TXH RV SURFHVVRV Mi H[LVWHQWHV QmR
DWLQJLUmRGLUHWDPHQWHRVHXPRGHORGHQHJyFLRVHRVHXSODQRGHH[SDQVmRRTXHSRGHUiLPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHIRUPDQHJDWLYD

(QILPD&RPSDQKLDVXMHLWDVHWDPEpPDULVFRGHGDQRjVXDUHSXWDomRHPUD]mRGR,QTXpULWR3ROLFLDO
Q  LQVWDXUDGR SHUDQWH D 'HOHJDFLD GH 5HSUHVVmR j &RUUXSomR H DRV
&ULPHV )LQDQFHLURV GD 3ROtFLD )HGHUDO GR 5LR GH -DQHLUR 2 LQTXpULWR IRL LQVWDXUDGR HP UD]mR GD
FRPXQLFDomR GD &90 DSyV LQVWDXUDomR GR 3URFHVVR &90 Q  HP WUkPLWH
SHUDQWHD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV FRQIRUPHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD TXH
DSXUDVXSRVWRVFULPHVILQDQFHLURVSUHYLVWRVQRVDUWLJRVHGD/HLQGHFRUUHQWHVGH
DOHJDGDVIUDXGHVQDFDSWDomRHGHVYLRGHUHFXUVRVGHLQYHVWLGRUHVHRXFRWLVWDVGR&RPDQFKH&OHDQ
(QHUJ\),'&0HUFDQWLVDGPLQLVWUDGRSHOD27'790eFODVVLILFDGDFRPRSRVVtYHODFKDQFHGHTXHR
FDVRUHVXOWHQDLQVWDXUDomRGHSURFHVVRFULPLQDOHPGHVIDYRUGRGLUHWRU6U-RVp$OH[DQGUH)UHLWDV
HQTXDQWRUHSUHVHQWDQWHGD27'790±TXHIRLLQWLPDGRDSUHVWDUHVFODUHFLPHQWRVQRLQTXpULWRSROLFLDO
±HRXGHRXWURVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLD
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(PFDVRGHGHFLVmRGHVIDYRUiYHOQDKLSyWHVHGHLQVWDXUDomRGHSURFHVVRFULPLQDOHPIDFHGR6U-RVp
$OH[DQGUH)UHLWDVRXDEHUWXUDGHQRYRVSURFHVVRVHRXLQVWDODomRGHQRYRVLQTXpULWRVHQYROYHQGR
DFLRQLVWDVHRXGHPDLVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDIHWDGD
GHPDQHLUDDGYHUVDRTXHSRGHJHUDUHIHLWRPDWHULDODGYHUVRVREUHQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD&RPSDQKLD

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGRVTXDLVD&RPSDQKLDH
VHXVDGPLQLVWUDGRUHVVmRSDUWHVYLGHLWHPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

A Companhia pode não ter capacidade para negociar de forma adequada com os sindicatos aos
quais seus colaboradores são filiados, o que poderá afetar adversamente seus negócios.
2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRILOLDGRVDGLIHUHQWHVVLQGLFDWRVGHWUDEDOKDGRUHVHGHDFRUGRFRP
DVOHLVWUDEDOKLVWDVD&RPSDQKLDpREULJDGDDQHJRFLDUDQXDOPHQWHFRPHVWHVVLQGLFDWRVRVQtYHLV
VDODULDLV EHQHItFLRV MRUQDGDV HQWUH RXWURV 6H D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH QHJRFLDU
VDWLVIDWRULDPHQWHFRPRVVLQGLFDWRVGRVVHXVHPSUHJDGRVD&RPSDQKLDSRGHVHUREULJDGDDFRQFHGHU
RXWURV EHQHItFLRV TXH SRGHP UHVXOWDU HP XP DXPHQWR QDV VXDV GHVSHVDV RX PHVPR OLGDU FRP
LQVDWLVIDo}HVGRVVHXVHPSUHJDGRVRTXHSRGHUHVXOWDUHPJUHYHVHSDUDOLVDo}HVLPSDFWDQGRDGYHUVD
H QHJDWLYDPHQWH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHU D 6HomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDEHPFRPRIDWRUGHULVFRLQWLWXODGR³A incapacidade de a Companhia atrair
e/ou reter profissionais-chave em sua administração pode ter um efeito adverso relevante sobre a
Companhia´

O fato de a Companhia não conseguir se proteger adequadamente contra riscos relacionados à
segurança cibernética, causado pelo acesso, destruição, perda, alteração e/ou divulgação não
autorizada de informações, pode causar perda de receita e danos à reputação da Companhia,
prejudicando suas operações.
2QHJyFLRGD&RPSDQKLDHQYROYHDFROHWDRDUPD]HQDPHQWRRSURFHVVDPHQWRHDWUDQVPLVVmRGH
GDGRV SHVVRDLV GH VHXV FOLHQWHV LQFOXVLYH GH LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV 8P Q~PHUR FUHVFHQWH GH
RUJDQL]Do}HVGLYXOJRXLQFLGHQWHVRFRUULGRVHPVHXVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDOJXQVGRV
TXDLVHQYROYHPDWDTXHVVRILVWLFDGRVHDOWDPHQWHGLUHFLRQDGRVLQFOXVLYHHPSDUWHVGHVHXVSUySULRV
sitesRXGHVXDLQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

$LQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDHGHVHXVSDUFHLURVHVWiVXMHLWDDLQFLGHQWHV
FLEHUQpWLFRV 7DLV DPHDoDV SRGHP DGYLU GH HUUR KXPDQR IUDXGH GROR SRU SDUWH GH WHUFHLURV RX
FRODERUDGRUHVGDSUySULD&RPSDQKLDRXSRGHPUHVXOWDUGHIDOKDVWHFQROyJLFDV2VDWDTXHVSRGHP
LQFOXLULQYDVmRGDVSODWDIRUPDVHVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSRUWHUFHLURVPDOLQWHQFLRQDGRV
LQILOWUDomRGHmalware FRPRYtUXVGHFRPSXWDGRU QRVVLVWHPDVFRQWDPLQDomR VHMDLQWHQFLRQDORX
DFLGHQWDO GDVUHGHVHVLVWHPDVSRUWHUFHLURVFRPRVTXDLVH[LVWDDWURFDGHGDGRVDFHVVRGHVWUXLomR
SHUGDDOWHUDomRRXGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVHRXLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGH
FOLHQWHV SRU SHVVRDV GHQWUR RX IRUD GD &RPSDQKLD H RXWURV DWDTXHV FLEHUQpWLFRV TXH WHQKDP SRU
REMHWLYR DFHVVDU DOWHUDU FRUURPSHU RX GHVWUXLU VLVWHPDV UHGHV GH FRPSXWDGRUHV H LQIRUPDo}HV
DUPD]HQDGDVRXWUDQVPLWLGDV

4XDLVTXHU DWDTXHV FLEHUQpWLFRV SRGHP UHVXOWDU QD SDUDOLVDomR GH VLVWHPDV RX LQGLVSRQLELOLGDGH
WHPSRUiULDRXSHUPDQHQWHGHVHUYLoRVRFDVLRQDQGRSHUGDVGHQHJyFLRVGHVWUXLomRRXSHUGDGHGDGRV
GH FOLHQWHV H RXWURV GDGRV VHQVtYHLV DUPD]HQDGRV YLRODomR GH VHJXUDQoD GH GDGRV DFHVVR RX
GLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHLQIRUPDo}HVRXDLQGDSHUGDGHQtYHLVVLJQLILFDWLYRVGHDWLYRVOtTXLGRV
LQFOXLQGRYDORUHVPRQHWiULRV RTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

&RPRFRQVHTXrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'D&RPSDQKLDDXPHQWRXUDSLGDPHQWHRQ~PHURGH
FRODERUDGRUHVWUDEDOKDQGRUHPRWDPHQWH(PUD]mRGHVVHUHJLPHGHhome officeDGRWDGRHPUHVSRVWD
jSDQGHPLDGD&29,'H[LVWHDSRVVLELOLGDGHGHDXPHQWRGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVSRUPHLRGHVHXV
FRPSXWDGRUHV XPD YH] TXH D VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD GDV UHGHV XWLOL]DGDV SHORV HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDHPVXDVFDVDVSRGHQmRDSUHVHQWDURPHVPRQtYHOGHVHJXUDQoDH[LVWHQWHQRDPELHQWH
GHWUDEDOKRFRUSRUDWLYRRTXHSRGHSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHJHUHQFLDUVHXVQHJyFLRV
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&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHSURWHJHUGHPDQHLUDHILFLHQWHRVVHXVVLVWHPDVHSODWDIRUPDV
FRQWUD DWDTXHV FLEHUQpWLFRV SRGHUi VRIUHU SUHMXt]RV FRQIOLWRV FRP FOLHQWHV GDQRV GH LPDJHP
SURFHVVRV MXGLFLDLV PXOWDV UHJXODWyULDV HRX FRQWUDWXDLV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV LQWHUYHQomR
UHHPEROVRV H RXWURV FXVWRV GH LQGHQL]DomR $ SHUFHSomR S~EOLFD GH TXH D &RPSDQKLD GLYXOJRX
LQIRUPDo}HVGHFOLHQWHVVHPVXDDXWRUL]DomRSUpYLDGHTXHKRXYHTXDOTXHUIDOKDRXQmRFXPSULPHQWR
GH OHLV SROtWLFDV RX SDGU}HV GD LQG~VWULD VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV RX GH TXH KRXYH
TXDOTXHUYLRODomRjVQRUPDVGHVLJLOREDQFiULRDRGLUHLWRGHSULYDFLGDGHHRXjVHJXUDQoDGHGDGRV
SRGHDIHWDUGHIRUPDSUHMXGLFLDOHVXEVWDQFLDORVQHJyFLRVDUHSXWDomRHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVREVHUYDUIDWRUGHULVFRLQWLWXODGR³A Companhia está sujeita a
riscos associados ao não cumprimento das leis de Proteção de Dados, podendo ser afetada
adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções´

$LQGDDVIRUPDVGHLQFLGHQWHVFLEHUQpWLFRVHVWmRVHPSUHVHQGRDOWHUDGDVHUHLQYHQWDGDV$&RPSDQKLD
SRGHUiQmRVHUFDSD]GHVHDWXDOL]DUQDPHVPDYHORFLGDGHRXDLQGDWHUTXHGHVWLQDUXPDTXDQWLGDGH
GHUHFXUVRVILQDQFHLURVDFLPDGRTXHWLQKDRULJLQDOPHQWHSUHYLVWRSDUDFRPEDWHUWDLVDWDTXHV

A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento das leis de Proteção de
Dados, podendo ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOWDLVFRPRR0DUFR
&LYLOGD,QWHUQHW /HLQFRQIRUPHDOWHUDGD HD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLV
/HLQFRQIRUPHDOWHUDGD³/*3'´ TXHUHJXODDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGH
GDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOGHIRUPDJHUDOHHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVDVHUHPREVHUYDGRVSRUWRGRVRV
VHWRUHV GD HFRQRPLD QDV RSHUDo}HV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV $OpP GLVVR D /*3' SUHYr
GHQWUH RXWUDV SURYLGrQFLDV RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV DV KLSyWHVHV HP TXH R
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV p SHUPLWLGR EDVHV OHJDLV  DV REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D L 
LQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRHQYROYHQGRGDGRVSHVVRDLV LL YD]DPHQWRV LLL WUDQVIHUrQFLDV
H FRPSDUWLOKDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV EHP FRPR LY  DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QR FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HV$LQGDD/*3'DXWRUL]DDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH
3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ DXWRULGDGHUHVSRQViYHOSRUHODERUDUGLUHWUL]HVDFHUFDGDVGLVSRVLo}HV
GD/*3'HDSOLFDUVXDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGD/*3'

$/*3'HQWURXHPYLJRUHPGHVHWHPEURGHH[FHWRTXDQWRjDSOLFDELOLGDGHGHVXDVVDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVTXHHQWUDUmRHPYLJRUQRGLDGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HLQ2
GHVFXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU GLVSRVLo}HV SUHYLVWDV QD /*3' WHP FRPRULVFRV L D SURSRVLWXUD GH
Do}HV MXGLFLDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV
EDVHDGDV QmR VRPHQWH QD /*3' PDV WDPEpP QD OHJLVODomR HVSDUVD H VHWRULDO VREUH SURWHomR GH
GDGRVYLJHQWHFRPRR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWH LL DDSOLFDomR
GDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQV
yUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVVHVHQWLGR

$GHPDLV FDVR D &RPSDQKLD QmR HVWHMD DGHTXDGD jV VXDV GLVSRVLo}HV D &RPSDQKLD SRGHUiHVWDU
VXMHLWDjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYD L GHDGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGH
SUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV LL REULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHDSyVGHYLGDPHQWH
DSXUDGD H FRQILUPDGD D VXD RFRUUrQFLD LLL EORTXHLR WHPSRUiULR DWp D VXD UHJXODUL]DomR HRX
HOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomR LY VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWR
GREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGHPHVHVSURUURJiYHOSRULJXDO
SHUtRGR Y SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRV
H YL PXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPR
H[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5SRULQIUDomR$OpPGLVVRD
&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVSRUHOD
FDXVDGRV RX SRU VXDV VXEVLGLiULDV GHYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV HVWDEHOHFLGDV SHOD
/*3'RXHPOHJLVODo}HVHVSHFtILFDV

$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX
FROHWLYRVSRUHODFDXVDGRVHVHUFRQVLGHUDGDVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLV
LQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVFDXVDGRVSRUVXDVFRQWURODGDVGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
HVWDEHOHFLGDVSHOD/*3''HVWDIRUPDDDXVrQFLDGHPHGLGDVVXILFLHQWHVSDUDSURWHomRGRVGDGRV
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SHVVRDLVHGDGRVSHVVRDLVVHQVtYHLVWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRHYHQWXDOLQDGHTXDomRGH
VXDVSUiWLFDVHPRGHORGHQHJyFLRVj/*3'SRGHPUHVXOWDUHPFXVWRVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXV
UHVXOWDGRV

Interrupções, falhas ou violações em sistemas e processos críticos podem temporariamente
interromper os negócios da Companhia, aumentando as despesas e causando perdas, o que
pode afetar adversamente sua condição financeira, seus resultados operacionais e sua
reputação.
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDYDULDGRVULVFRVRSHUDFLRQDLVLQFOXVLYHULVFRVGHIUDXGHSRUSDUWHGHVHXV
FRODERUDGRUHV RX GH WHUFHLURV FRPR IDOKDV HP UHJLVWUDU DSURSULDGDPHQWH DV RSHUDo}HV IDOKDV QRV
HTXLSDPHQWRV RX SURFHVVRV H VLVWHPDV LQWHUQRV H HUURV GH FRODERUDGRUHV $ &RPSDQKLD QmR SRGH
DVVHJXUDUTXHQmRRFRUUHUmRHYHQWXDLVIUDXGHVHUURVRXSUREOHPDVRSHUDFLRQDLVTXHSRGHUmRDIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVVXDFRQGLomRILQDQFHLUDVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVXDUHSXWDomR
$LQGD RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD SRGHP HVWDU VXMHLWRV D LQWHUUXSo}HV GH SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV
UHOHYDQWHVLQFOXLQGRHYHQWRVFRPSOHWDPHQWHRXSDUFLDOPHQWHIRUDGRFRQWUROHGDDGPLQLVWUDomRTXH
SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH GH IRUPD VLJQLILFDWLYD VXDV RSHUDo}HV WDLV FRPR GHQWUH RXWURV L D
LQGLVSRQLELOLGDGHWRWDORXSDUFLDOGHVLVWHPDVTXHVXSRUWDPVHUYLoRVGHDSRLRjRSHUDFLRQDOL]DomRGRV
QHJyFLRV H LL D LQWHUUXSomR QR IRUQHFLPHQWR GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV GRV TXDLV GHSHQGHP RV
SURFHVVRVFUtWLFRVGHDSRLRDRVQHJyFLRV

$OpP GLVVR GHYLGR j SDQGHPLD GD &29,' DV SUiWLFDV GH WUDEDOKR UHPRWR SHORV FRODERUDGRUHV
DXPHQWDUDP $VVLP LQWHUUXSo}HV RX IDOKDV QRV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR FRPR SRU
H[HPSOR QR VLVWHPD GH WHOHWUDEDOKR DSXUDomR H FRQWDELOL]DomR GR IDWXUDPHQWR FDXVDGDV SRU
DFLGHQWHV PDX IXQFLRQDPHQWR RX DWRV PDOLQWHQFLRQDGRV SRGHP RFDVLRQDU LPSDFWRV QR
IXQFLRQDPHQWRFRUSRUDWLYRGD&RPSDQKLDFRPHUFLDOHRSHUDFLRQDORTXHSRGHDIHWDUVHXVQHJyFLRVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHIRUPDQHJDWLYDDOpPGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDLPDJHPHFRQILDELOLGDGH
MXQWRDRPHUFDGR

$VIDOKDVRSHUDFLRQDLVLQFOXVLYHDTXHODVUHVXOWDQWHVGHHUURVKXPDQRVHIUDXGHVDXPHQWDPRVFXVWRV
H SRGHP RFDVLRQDU SUHMXt]RV FRQIOLWRV FRP FOLHQWHV GDQRV GH LPDJHP SURFHVVRV MXGLFLDLV PXOWDV
UHJXODWyULDVVDQo}HVLQWHUYHQomRUHHPEROVRVHRXWURVFXVWRVGHLQGHQL]DomRHWRGRVHVVHVIDWRUHV
SRGHPWHUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRVREUHRVQHJyFLRVDUHSXWDomRHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLD

É possível que a Companhia não consiga detectar e/ou impedir seus controladores,
administradores, colaboradores e/ou quaisquer terceiros de agir em seu nome e, eventualmente,
em seu benefício em situações contrárias à legislação e regulamentação aplicáveis, bem como
contrárias a padrões de ética e conduta mínimos, inclusive situações que se qualificam como
corrupção, lavagem de dinheiro, suborno ou outras situações correlatas no Brasil ou em
qualquer outra jurisdição, o que pode expor a Companhia, seus controladores, administradores
e empregados a sanções administrativas e judiciais, bem como acarretar outros efeitos
adversos relevantes para a Companhia.
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV D LQVWLWXLo}HV TXH UHDOL]DP RV
VHUYLoRVGHFXVWyGLDHDGPLQLVWUDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVEHPFRPRjVOHLVDQWLFRUUXSomREUDVLOHLUDV
H jV OHLV GH HVFRSR WUDQVQDFLRQDO 2V FRQWUROHV LQWHUQRV H SURFHGLPHQWRV GH FRQIRUPLGDGH GD
&RPSDQKLD SRGHP QmR VHU VXILFLHQWHV SDUD SUHYHQLU RX GHWHFWDU WRGDV DV FRQGXWDV LQDSURSULDGDV
IUDXGHVRXYLRODo}HVGDOHJLVODomRDSOLFiYHORXSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDSRUVXDVFRQWURODGDV
FROLJDGDVVHXVFRODERUDGRUHVDGPLQLVWUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHRXWURVDJHQWHVSDUWHVUHODFLRQDGDVH
LQYHVWLGDVRXDVVHJXUDUTXHWRGRVDWXHPVHPSUHHPHVWULWRFXPSULPHQWRjVSROtWLFDVLQWHUQDVOHLVH
UHJXODPHQWRVYROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDVHQGR
H[HPSORVGHVVDVQRUPDVQR%UDVLOR'HFUHWR/HLQD/HLD/HLQ
³/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ D/HLQD/HLQD/HLR
'HFUHWRQDOpPGHRXWUDVQRUPDVOHLVHUHJXODPHQWRVTXHSUHYHHPSDGU}HVpWLFRVGH
FRQGXWD PtQLPRV 7DLV QRUPDWLYRV H[LJHP D DGRomR GH SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH TXH YLVDP D
LPSHGLUTXDLVTXHUDWLYLGDGHVLOtFLWDVRXLQGHYLGDVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomRHPHQWLGDGHVHDXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV $V VDQo}HV DSOLFDGDV FRP EDVH HP WDLV OHLV LQFOXHP PXOWDV SHUGLPHQWR GH EHQV
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GLUHLWRV H YDORUHV LOLFLWDPHQWH REWLGRV VXVSHQVmR RX LQWHUGLomR SDUFLDO GH DWLYLGDGHV SURLELomR GH
FRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVVDQo}HVHVWDV
TXH VH DSOLFDGDV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDXPDRXPDLVDo}HVGHDSOLFDomRGDOHLLQYHVWLJDo}HV
RX SURFHVVRV SHODV DXWRULGDGHV SRU DOHJDGD YLRODomR GHVVDV OHLV 2 QmR FXPSULPHQWR GH OHLV GH
FRPEDWH j FRUUXSomR RX TXDLVTXHU LQYHVWLJDo}HV GH Pi FRQGXWD RX H[HFXomR GH Do}HV FRQWUD D
&RPSDQKLDSRGHOHYiODDVDQo}HVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPRPXOWDVLQWHUGLo}HVHSHUGD
GHDOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWR$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHYLUDVHUVROLGDULDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGD
SHORSDJDPHQWRGHPXOWDHUHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVj/HL
$QWLFRUUXSomRSRUVXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGRUDVFRQWURODGDVFROLJDGDVRXFRQVRUFLDGDVTXHQHVVH
FDVR SRGHULDP DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHDVVHJXUDUTXHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVEHP
FRPRWRGRVRVVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVFRODERUDGRUHVSDUFHLURVH
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR UHSUHVHQWDQWHV RX IRUQHFHGRUHV DWXHP VHPSUH HP HVWULWR FXPSULPHQWR jV
SROtWLFDVLQWHUQDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVYROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomR

$LQGDYDOHVDOLHQWDUTXHHPYLUWXGHGDSDQGHPLDGH&29,'D&RPSDQKLDDGRWRXUHJLPHGHKRPH
RIILFHSDUDFHUWRVFRODERUDGRUHVFRQWH[WRHVVHTXHSRGHJHUDUGLILFXOGDGHVSDUDRPRQLWRUDPHQWRH
DFRPSDQKDPHQWRSHOD&RPSDQKLDGDVFRQGXWDVGHWDLVFRODERUDGRUHVQRTXHWDQJHDRFXPSULPHQWR
GH SROtWLFDV LQWHUQDV OHLV H UHJXODPHQWRV 6H TXDLVTXHU GRV FRQWURODGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHRXWHUFHLURVDJLQGRIRUPDOPHQWHRXQmRHPQRPHGD&RPSDQKLDVHDVVRFLDUHPRX
DWpPHVPRIRUHPDFXVDGRVGHVHDVVRFLDURXVHHQYROYHUHPRXIRUHPDFXVDGRVGHVHHQYROYHUHP
SUiWLFDVGHFRUUXSomRHRXDWLYLGDGHVFRUUHODWDVDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDSRGHVHUSUHMXGLFDGDHD
&RPSDQKLD H VHXV DGPLQLVWUDGRUHV SRGHP ILFDU VXMHLWRV D SHQDOLGDGHV GH FDUiWHU SHFXQLiULR RX GH
VXVSHQVmRLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHDWRVRXSDUDRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVIXQo}HVRXDWp
PHVPR FDVVDomR GH OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV VLWXDo}HV TXH SRGHP DFDUUHWDU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSHUVSHFWLYDIXWXUDGD&RPSDQKLD

2 3RGHU -XGLFLiULR H DV DJrQFLDV UHJXODGRUDV H DXWRUUHJXODGRUDV FRPSHWHQWHV WrP R SRGHU H D
DXWRULGDGHSDUDLPSRUPXOWDVHRXWUDVSHQDOLGDGHVj&RPSDQKLDHPFDVRGHTXDOTXHUDomRLQDGYHUWLGD
RXYROXQWiULDGHVHXVFRQWURODGRUHVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHRXWHUFHLURVDJLQGRHPVHXQRPH
TXHVHHQTXDGUHQDVGHILQLo}HVDSOLFiYHLVGHFRUUXSomR2VPHFDQLVPRVGHSUHYHQomRHFRPEDWHj
FRUUXSomR EHP FRPR RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FDSD]HV GH SUHYHQLU RX
GHWHFWDU L YLRODo}HVj/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYDj/HL$QWLFRUUXSomRRXDOHLVVLPLODUHV LL 
RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV IUDXGXOHQWRV H GHVRQHVWRV SRU SDUWH GRV DGPLQLVWUDGRUHV
FRODERUDGRUHVRXWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDDWXDUHPQRPHLQWHUHVVHHRXEHQHItFLRGD&RPSDQKLD
RX LLL  RXWUDV RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV QmR FRQGL]HQWHV FRP SULQFtSLRV pWLFRV TXH SRVVDP
DIHWDU DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HV

$GLFLRQDOPHQWH HP FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD GD &RPSDQKLD RV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHVWDUmRVXMHLWRVDOpPGDVVDQo}HVOHJDLVDFLPDGHVFULWDVjVVDQo}HV
LQWHUQDVGHDGYHUWrQFLDYHUEDODGYHUWrQFLDHVFULWDVXVSHQVmRGHPLVVmRHGHPLVVmRSRUMXVWDFDXVD

Os resultados da Companhia podem ser negativamente afetados caso a Companhia não seja
capaz de proteger os seus direitos de propriedade intelectual.
2V GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV LQFOXLQGR DV PDUFDV H
QRPHVGHGRPtQLRVmRLPSRUWDQWHVSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV

&DVRD&RPSDQKLDQmRORJUHr[LWRHPREWHURUHJLVWURGHVXDPDUFDRXHYHQWXDLVUHJLVWURVSHQGHQWHV
EHPFRPRUHQRYDUWHPSHVWLYDPHQWHRVUHJLVWURVGHVHXVQRPHVGHGRPtQLRSRGHUiVRIUHULPSDFWRV
DGYHUVRVUHOHYDQWHVQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]
UHSXWDomRHRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
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$ SURWHomR GRV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GD &RPSDQKLD SRVVXL FXVWR HOHYDGR H UHTXHU
SURFHVVRV GHPRUDGRV TXH SRGHP QmR VHU EHPVXFHGLGRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU
FDSD] GH GHVFREULU RX GHWHUPLQDU D H[WHQVmR GH TXDOTXHU XVR QmR DXWRUL]DGR GH VHXV GLUHLWRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDO

eSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDWHQKDTXHHQWUDUHPOLWtJLRSDUDGHWHUPLQDUDYDOLGDGHHRDOFDQFHGHVHXV
GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO 2 UHVXOWDGR ILQDO GH TXDOTXHU DOHJDomR p LQFHUWR H R SURFHVVR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRUHVXOWDGRSRGHVHUPRURVRUHVXOWDUHPFXVWRVOLWLJLRVRVVLJQLILFDWLYRVRFXSDU
RWHPSRHGHVYLDUDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$GHPDLV D &RPSDQKLD QmR GHWpP D SURSULHGDGH GH JUDQGH SDUWH GRV VRIWZDUHV TXH XWLOL]D QR
GHVHQYROYLPHQWRGHVHXVVHUYLoRVFRQWDQGRFRPDOLFHQoDSDUDDXWLOL]DomRGRVGHWHQWRUHVGHWDLV
VRIWZDUHV&DVRWDLVOLFHQoDVQmRVHMDPUHQRYDGDVSRUTXDOTXHUUD]mRRXD&RPSDQKLDVHMDDFLRQDGD
MXGLFLDOPHQWHSRUXVRLQGHYLGRGHVVHVVRIWZDUHVRXGDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHODFLRQDGDLVWRSRGHUi
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHDVVXDVRSHUDo}HV

O crescimento da Companhia poderá exigir capital adicional no futuro, que poderá não estar
disponível ou, se disponível, poderá ser em condições não satisfatórias à Companhia.
&DVRRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDQmRVHMDVXILFLHQWHSDUDVXSULUDVXDQHFHVVLGDGHGH
FDSLWDO HVWD SRGHUi VHU REULJDGD D OHYDQWDU FDSLWDO DGLFLRQDO LQFOXVLYH SRU PHLR GH ILQDQFLDPHQWRV
IXWXURV GLOXLomR GH FDSLWDO VRFLDO QRYDV RIHUWDV S~EOLFDV RX SULYDGDV GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV
PRELOLiULRVWDLVFRPRDo}HVHYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSDUDILQDQFLDUVXDVDWLYLGDGHV
HLQLFLDWLYDVGHFUHVFLPHQWR$FDSWDomRGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVSRUPHLRGDHPLVVmRGHDo}HVRXGH
WtWXORVGHGtYLGDFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHUiQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGLOXLUD
SDUWLFLSDomR DFLRQiULD SHUFHQWXDO H SDWULPRQLDO GRV DWXDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR SHOD
H[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXQmRH[HUFtFLRGRPHVPRSHORVDFLRQLVWDVEHPFRPRGRVQRYRV
LQYHVWLGRUHVHPDo}HVGD&RPSDQKLDRXWtWXORVGHGtYLGDFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHVWD

)LQDQFLDPHQWRV IXWXURV SRGHUmR QmR HVWDU GLVSRQtYHLV RX VH GLVSRQtYHLV SRGHUmR QmR SRVVXLU
FRQGLo}HV VDWLVIDWyULDV R TXH SRGHUi DIHWDU GH IRUPD QHJDWLYD R GHVHQYROYLPHQWR GRV SURMHWRV GD
&RPSDQKLD RX UHVXOWDU HP PDLRUHV MXURV H GHVSHVDV FRP DPRUWL]DomR H PDLRU DODYDQFDJHP
LPSDFWDQGR QHJDWLYDPHQWH D FRQGLomR ILQDQFHLUD JHUDomR GH FDL[D H UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLD

1mRKiJDUDQWLDGHTXHKDYHUiGLVSRQLELOLGDGHGHFDSLWDODGLFLRQDO$IDOWDGHDFHVVRDFDSLWDODGLFLRQDO
SRGHIRUoDUD&RPSDQKLDDUHGX]LURXSRVWHUJDUGHVHPEROVRVGHFDSLWDORXUHHVWUXWXUDUHUHILQDQFLDU
VHXHQGLYLGDPHQWRRTXHSRGHUHVWULQJLURFUHVFLPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRIXWXURVGHVXDVDWLYLGDGHV
DIHWDQGRRVVHXVUHVXOWDGRVGHIRUPDQHJDWLYD

A Companhia está sujeita a um escrutínio cada vez maior de certos investidores com relação ao
impacto social e ambiental dos investimentos provocados por seus fundos, o que pode
restringir as oportunidades de aplicação de capital para os fundos da Companhia e afetar
adversamente sua capacidade de administrar capital de tais investidores.
1RV~OWLPRVDQRVFHUWRVLQYHVWLGRUHVLQFOXLQGRIXQGRVGHSHQVmRS~EOLFRVWrPDWULEXtGRLPSRUWkQFLD
FUHVFHQWHDRVLPSDFWRVQHJDWLYRVGRVLQYHVWLPHQWRVIHLWRVSRUIXQGRVGHprivate equityHRXWURVIXQGRV
FRPRVTXDLVLQYHVWHPLQFOXVLYHQRTXHGL]UHVSHLWRDTXHVW}HVDPELHQWDLVVRFLDLVHGHJRYHUQDQoD
(6*  &HUWRV LQYHVWLGRUHV WDPEpP GHPRQVWUDUDP PDLRU DWLYLVPR FRP UHODomR DRV LQYHVWLPHQWRV
H[LVWHQWHVLQFOXLQGRLQVWDQGRRVJHVWRUHVGHDWLYRVDWRPDUHPFHUWDVDo}HVTXHSRGHULDPLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHRYDORUGHXPLQYHVWLPHQWRRXDEVWHUVHGHWRPDUFHUWDVDo}HVTXHSRGHULDPPHOKRUDU
RYDORUGHXPLQYHVWLPHQWR3RUYH]HVRVLQYHVWLGRUHVFRQGLFLRQDPIXWXURVFRPSURPLVVRVGHFDSLWDOj
DGRomR RX DEVWHQomR GH WDLV Do}HV 8P PDLRU IRFR H DWLYLVPR UHODFLRQDGRV D (6* H DVVXQWRV
VHPHOKDQWHV SRGHP UHVWULQJLU DV RSRUWXQLGDGHV GH DGPLQLVWUDomR GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD H DV
GHPDQGDVGHFHUWRVLQYHVWLGRUHVLQFOXLQGRIXQGRVGHSHQVmRS~EOLFRVSRGHPOLPLWDUDLQGDPDLVRV
WLSRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHHVWmRGLVSRQtYHLVSDUDRVIXQGRVVREQRVVDDGPLQLVWUDomR$OpPGLVVRRV
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FRWLVWDVLQFOXLQGRIXQGRVGHSHQVmRS~EOLFRVTXHUHSUHVHQWDPXPDSDUWHLPSRUWDQWHGDVEDVHVGH
LQYHVWLGRUHVGRVIXQGRVVREDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHPGHFLGLUUHWLUDURFDSLWDOSUHYLDPHQWH
FRPSURPHWLGRGHWDLVIXQGRV FXMRUHVSHFWLYRUHJXODPHQWRDVVLPDXWRUL]H RXQmRFRPSURPHWHUFDSLWDO
SDUDIXWXUDVDUUHFDGDo}HVGHIXQGRVFRPRUHVXOWDGRGHVXDDYDOLDomRGDDERUGDJHPHVWUDWpJLFDGD
&RPSDQKLD H FRQVLGHUDomR GR FXVWR VRFLDO GRV LQYHVWLPHQWRV IHLWRV SRU SHORV IXQGRV VRE QRVVD
DGPLQLVWUDomR 1D PHGLGD HP TXH R DFHVVR DR FDSLWDO GH LQYHVWLGRUHV LQFOXLQGR IXQGRV GH SHQVmR
S~EOLFRVIRUSUHMXGLFDGRD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHPDQWHURXDXPHQWDURWDPDQKRGRV
IXQGRV VRE VXD DGPLQLVWUDomR RX OHYDQWDU FDSLWDO VXILFLHQWH SDUD QRYRV IXQGRV R TXH SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRDVTXHVW}HV(6*WrPVLGRDOYRGHPDLRUDWHQomRSRUSDUWHGHDOJXQVUHJXODGRUHVDRUHGRU
GRPXQGR1D8QLmR(XURSHLDD&RPLVVmR(XURSHLDSURS{VUHIRUPDVOHJLVODWLYDVTXHLQFOXHPVHP
OLPLWDomR D 5HJXODPHQWRVREUHDLQWURGXomRGHWUDQVSDUrQFLDHREULJDo}HVGHGLYXOJDomR
SDUDLQYHVWLGRUHVIXQGRVHJHVWRUHVGHDWLYRVHPUHODomRDIDWRUHV(6*SDUDRVTXDLVDPDLRULDGDV
UHJUDV HQWUDUDP HP YLJRU HP  GH PDUoR GH  H E  XPD SURSRVWD GH UHJXODPHQWR UHODWLYD j
LQWURGXomRGHWD[RQRPLDHPWRGDD8QLmR(XURSHLDGHDWLYLGDGHVDPELHQWDOPHQWHVXVWHQWiYHLVTXH
GHYH HQWUDU HP YLJRU HP XPD DERUGDJHP HVFDORQDGD D SDUWLU GH  GH GH]HPEUR GH  &RPR
UHVXOWDGR GHVVDV LQLFLDWLYDV OHJLVODWLYDV D &RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D IRUQHFHU LQIRUPDo}HV
DGLFLRQDLVDRVLQYHVWLGRUHVGRVIXQGRVVREVXDDGPLQLVWUDomRFRPUHODomRDTXHVW}HV(6*
Certas políticas e procedimentos implementados para evitar potenciais conflitos de interesse e
atender a certos requisitos regulatórios podem reduzir as sinergias entre os variados negócios
da Companhia.
3RUFDXVDGDGLYHUVLILFDGDOLQKDGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHODSRGHHVWDUVXMHLWDDFHUWRVFRQIOLWRVGH
LQWHUHVVHDPDLRUVXSHUYLVmRUHJXODWyULDHDPDLVUHVWULo}HVOHJDLVHFRQWUDWXDLVGRTXHDTXHODVjV
TXDLV HVWDULD VXMHLWD VH D &RPSDQKLD GHWLYHVVH DSHQDV XPD OLQKD GH QHJyFLRV 3DUD HYLWDU HVVHV
FRQIOLWRVHDWHQGHUDRVUHTXLVLWRVUHJXODPHQWDUHVOHJDLVHFRQWUDWXDLVHPVHXVGLYHUVRVVHJPHQWRVGH
QHJyFLRV D &RPSDQKLD LPSOHPHQWRXFHUWDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV SRUH[HPSOR ³chinese wall´ 
TXHSRGHPUHGX]LUDVVLQHUJLDVSRVLWLYDVFXOWLYDGDVHQWUHHVVHVQHJyFLRV&RPRFRQVHTXrQFLDGHWDLV
SROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVD&RPSDQKLDSRGHVHULPSHGLGDGHIRUQHFHUFHUWDVLQIRUPDo}HVSDUDRXWUDV
OLQKDVGHQHJyFLRVTXHSRVVDPVHEHQHILFLDUGHODV
Os cotistas dos fundos de investimento abertos sob administração da Companhia podem
resgatar seus investimentos nesses fundos. Além disso, os cotistas dos fundos em questão
também têm o direito de fazer com que tais fundos de investimento sejam dissolvidos.
2V FRWLVWDV HP DOJXQV GRV IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV DEHUWRV VRE DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
JHUDOPHQWHSRGHPUHVJDWDUVHXVLQYHVWLPHQWRVDTXDOTXHUWHPSRVXMHLWRjVGLVSRVLo}HVHVSHFtILFDV
VREUHUHVJDWHGRIXQGR(PXPPHUFDGRHPGHFOtQLRPXLWRVIXQGRVDEHUWRVLQFOXLQGRDOJXQVGRVTXDLV
HVWmRRXSRGHUmRYLUDHVWDUVREDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHPVRIUHUGHFOtQLRVGHYDORUHR
ULWPRGHUHVJDWHVHDFRQVHTXHQWHUHGXomRGRVDWLYRVVREDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHDFHOHUDU
(VVDV TXHGDV GH YDORU SRGHP VHU SURYRFDGDV H H[DFHUEDGDV SRU FKDPDGDV GH PDUJHP H YHQGD
IRUoDGDGHDWLYRV1DPHGLGDGRDSURSULDGRHSHUPLWLGRSHORVGRFXPHQWRVFRQVWLWXLQWHVGHXPIXQGR
D&RPSDQKLDSRGHOLPLWDURXVXVSHQGHURVUHVJDWHVGXUDQWHXPSHUtRGRGHUHVJDWHRTXHSRGHWHUXP
LPSDFWR VREUH D UHSXWDomR GD &RPSDQKLD $ UHGXomR QDV UHFHLWDV TXH UHVXOWDULD GH UHVJDWHV
VLJQLILFDWLYRV QRV IXQGRV DEHUWRV VRE DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRGHULD WHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHHPVHXVQHJyFLRVUHFHLWDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2V GRFXPHQWRV TXH UHJHP DOJXQV GRV IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR VRE DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
SUHYHHPTXHVXMHLWRDFHUWDVFRQGLo}HVVHXVFRWLVWDVWrPRGLUHLWRGHUHPRYHURDGPLQLVWUDGRUGR
IXQGRVHPMXVWDFDXVDFDVRVHMDDWLQJLGDXPDSRUFHQWDJHPGHYRWRVHVSHFtILFDRTXHUHVXOWDULDHP
XPD UHGXomR QR PRQWDQWH UHFHELGR SHOD &RPSDQKLD D WtWXOR GH WD[D GH DGPLQLVWUDomR (YHQWXDO
GHVWLWXLomR GD &RPSDQKLD GD SRVLomR GH DGPLQLVWUDGRUD VRE WDLV FLUFXQVWkQFLDV WHULD XP LPSDFWR
QHJDWLYR VLJQLILFDWLYR VREUH VXD UHFHLWD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV EHP FRPR UHVXOWDULD HP GDQRV
VLJQLILFDWLYRVjUHSXWDomRGD&RPSDQKLD
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A eventual falha de controles KYC (know your client) da Companhia pode resultar na
representação legal de clientes que podem sujeitar a Companhia a danos à sua reputação, bem
como a penalidades e outras ações regulatórias.
6H RFRUUHU XP SUREOHPD GH FRQWUROH GH TXDOLGDGH RX IUDXGH QD YHULILFDomR GRV FOLHQWHV RX QR
PRQLWRUDPHQWRGDVWUDQVDo}HVGHOHVQmRIXQFLRQDUDGHTXDGDPHQWHD&RPSDQKLDSRGHHVWDUH[SRVWD
D ULVFRV VLJQLILFDWLYRV GH UHSXWDomR FRPHUFLDLV OHJDLV H UHJXODWyULRV LQFOXLQGR D SHUGD GH OLFHQoDV
UHJXODWyULDV H[LJLGDV RX PXOWDV FLYLV H FULPLQDLV (VVHV ULVFRV H TXDLVTXHU SHQDOLGDGHV UHVXOWDQWHV
SRGHPVHUVXEVWDQFLDLVSDUWLFXODUPHQWHVHQRVHQYROYHUPRVFRPXPRXPDLVFOLHQWHVTXHHVWHMDPQDV
OLVWDVGHVDQo}HVGRV(8$GDV1Do}HV8QLGDVGD8(RXRXWUDVOLVWDVGHVDQo}HVRXFOLHQWHVFXMRV
SURSULHWiULRV EHQHILFLiULRV ILQDLV HVWHMDP DVVRFLDGRV D DWLYLGDGHV LQGHVHMiYHLV RX FULPLQRVDV H WDLV
SHQDOLGDGHV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR QRV QHJyFLRV DWLYRV OtTXLGRV FRQGLomR
ILQDQFHLUD IOX[RV GH FDL[D H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD DOpP GH SRGHU DIHWDU D VXD
FDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVVXDVREULJDo}HV

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia pode alterar os contratos de depósito das
units, mediante prévio acordo com a respectiva instituição depositária, sem o consentimento
dos titulares das units
$&RPSDQKLDSRGHMXQWDPHQWHFRPDLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDGDVXQLWVDOWHUDURFRQWUDWRGHGHSyVLWR
VHP R FRQVHQWLPHQWR GRV WLWXODUHV GDV XQLWV 1HVWHV FDVRV PHVPR VH D DOWHUDomR RX PXGDQoD IRU
PDWHULDOPHQWH DGYHUVD DRV GLUHLWRV GRV GHWHQWRUHV GH XQLWV HVWD DOWHUDomR VH WRUQDUi HIHWLYD DRV
WLWXODUHVGDVXQLWVTXHSHUPDQHFHUHPWLWXODUHVGDVXQLWVDSyVRWUDQVFXUVRGHGLDVFRQWDGRVGDGDWD
GRUHFHELPHQWRGHQRWLILFDomRSRUHVFULWRQHVVHVHQWLGRSHODLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDGDVXQLWVHWDLV
WLWXODUHVQmRSRGHUmRFRQWHVWDUWDODOWHUDomR

$~QLFDRSomRGLVSRQtYHOQHVWHFDVRVHULDFDQFHODUDVXQLWVGHIRUPDDGHWHUGLUHWDPHQWHRUHVSHFWLYR
YDORUPRELOLiULRVXEMDFHQWH2VWLWXODUHVGHXQLWVWHPRGLUHLWRGHFDQFHODUVXDVXQLWVHUHFHEHUHPDo}HV
RUGLQiULDV H SUHIHUHQFLDLV VXEMDFHQWHV VXMHLWR jV GLVSRVLo}HV GR FRQWUDWR GH GHSyVLWR GDV XQLWV $
&RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH XP PHUFDGR GH QHJRFLDomR DWLYR H OtTXLGR SDUD VXDV Do}HV
RUGLQiULDV H Do}HV SUHIHUHQFLDLV VXEMDFHQWHV jV XQLWV VH GHVHQYROYHUi HRX FRQWLQXDUi D H[LVWLU QR
IXWXUR

O contrato de depósito das units pode ser rescindido e a rescisão pode acarretar riscos ao titular
das units conforme o caso.

'H DFRUGR FRP R FRQWUDWR GH GHSyVLWR GDV XQLWV D LQVWLWXLomR GHSRVLWiULD GDV XQLWV SRGHUi UHVROYHU
XQLODWHUDOPHQWHRVFRQWUDWRVGHGHSyVLWRPHGLDQWHDYLVRHQWUHJXHj&RPSDQKLDRTXDOHQWUDUiHP
SOHQRYLJRUHHIHLWRDSyV L GHFRUULGRVGLDVGHVXDHQWUHJDRX LL QRPHDomRSHOD&RPSDQKLDGH
XPDQRYDLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDHDFHLWDomRSHODPHVPDRTXHRFRUUHUSULPHLUR6XMHLWRjVPHVPDV
FRQGLo}HVD&RPSDQKLDSRGHUiGHVWLWXLUDLQVWLWXLomRGHSRVLWiULD

$GHPDLVRVFRQWUDWRVGHGHSyVLWRGDVXQLWVSRGHUmRVHUXQLODWHUDOPHQWHUHVROYLGRVSRUTXDOTXHUGDV
SDUWHV FRQWUDWDQWHV QDV VHJXLQWHV FLUFXQVWkQFLDV D  VH TXDOTXHU SDUWH GHVFXPSULU REULJDomR QHOH
SUHYLVWD H DSyV WHU VLGR QRWLILFDGD SRU HVFULWR SHOD RXWUD SDUWH GHL[DU QR SUD]R GH  FLQFR  GLDV
FRQWDGRGRUHFHELPHQWRGDDOXGLGDQRWLILFDomRGHFRUULJLUVHXLQDGLPSOHPHQWRHRXGHSDJDUjSDUWH
SUHMXGLFDGD RV GDQRV FRPSURYDGDPHQWH FDXVDGRV E PHGLDQWH VLPSOHV DYLVR SUpYLR VH TXDOTXHU
SDUWH VRIUHU OHJtWLPR SURWHVWR GH WtWXORV UHTXHUHU RX SRU TXDOTXHU RXWUR PRWLYR HQFRQWUDUVH VRE
SURFHVVRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO F LQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRVHDRXWUDSDUWHWLYHUGHFUHWDGDVXD
IDOrQFLD RX VRIUHU OLTXLGDomR RX LQWHUYHQomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO G VXSHUYHQLrQFLD GH OHL
UHJXODPHQWDomRHRXLQVWUXomRGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVQRWDGDPHQWH&90H%DQFR&HQWUDOTXH
LPSHoDP RX PRGLILTXHP D QDWXUH]D WHUPRV RX FRQGLo}HV GR FRQWUDWR H H LQGHSHQGHQWHPHQWH GH
DYLVRVHTXDOTXHUGDVSDUWHVWLYHUUHYRJDGDDDXWRUL]DomRUHJXODPHQWDUSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHV
SUHYLVWDVQRFRQWUDWR
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A Companhia pode não distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio.
2GLYLGHQGRREULJDWyULRSUHYLVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDpGHQRPtQLPRGROXFUROtTXLGR
DMXVWDGR QD IRUPD GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV DSXUDGR FRP EDVH QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV$GHFODUDomRDQXDOGHGLYLGHQGRVLQFOXLQGRRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDOpPGRGLYLGHQGR
PtQLPRREULJDWyULRH[LJHDSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOHGHSHQGHUiGHGLYHUVRVIDWRUHV'HQWUH
HVVHVIDWRUHVHVWmRRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVDVQHFHVVLGDGHVGHFDL[DH
DVSHUVSHFWLYDVIXWXUDVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHSDUDDWHQGLPHQWRjVQRUPDVUHJXODPHQWDUHVFRPR
DVUHJUDVVREUHFDSLWDOPtQLPRDOpPGDTXHOHVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD MXOJXHP UHOHYDQWHV 2 OXFUR OtTXLGR SRGH VHU XWLOL]DGR SDUD FRPSHQVDU SUHMXt]RV
DFXPXODGRVRXHQWmRYLUDVHUUHWLGRFRQIRUPHSUHYLVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRGHQGR
QmR KDYHU OXFUR OtTXLGR GLVSRQtYHO SDUD SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR
DGLFLRQDLVDRPtQLPRREULJDWyULRDVVHJXUDGRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

A Companhia pode incorrer em perdas financeiras e reputacionais por conta de eventuais
atividades, ou de relacionamento com fornecedores cujas atividades possam vir a gerar
impactos socioambientais negativos, afetando os negócios, o resultado e a reputação da
Companhia.
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD EDVH GH IRUQHFHGRUHV GLYHUVLILFDGD TXH SRGHP WHU VXDV DWLYLGDGHV
HFRQ{PLFDVH[SRVWDVDIDWRUHVGHULVFRVRFLRDPELHQWDOVHQGRTXHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSRGHP
HYHQWXDOPHQWH VHU YLQFXODGDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D ULVFRV VRFLRDPELHQWDLV (YHQWXDLV
PDQLIHVWDo}HV GH IDWRUHV GH ULVFR VRFLRDPELHQWDO QDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV GRV IRUQHFHGRUHV GD
&RPSDQKLD SRGHP DFRQWHFHU QDV PDLV YDULDGDV IRUPDV H HP GLIHUHQWHV JUDXV GH LQWHQVLGDGH QDV
GLPHQV}HV HFRQ{PLFD VRFLDO H DPELHQWDO LPSRQGROKHV SHUGDV ILQDQFHLUDV HRX UHSXWDFLRQDLV TXH
SRGHPDIHWDURUHODFLRQDPHQWRFRPD&RPSDQKLDLPSDFWDQGRDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLD

A Companhia pode não conseguir renovar ou manter em vigor os contratos de locação dos
escritórios em termos aceitáveis.

$&RPSDQKLDRSHUDDWXDOPHQWHSRUPHLRGHGRLVHVFULWyULRVORFDOL]DGRVQR5LRGH-DQHLUR5-H6mR
3DXOR63 &DVR D RSHUDomR GHVVHV HVFULWyULRV VHMD LQWHUURPSLGD WRWDO RX SDUFLDOPHQWH SRU TXDOTXHU
PRWLYR LQFOXLQGR D QmR UHQRYDomR GRV UHVSHFWLYRV FRQWUDWRV ORFDWtFLRV HRX QHFHVVLGDGH GH
GHVRFXSDomR DQWHFLSDGD GRV LPyYHLV HP GHFRUUrQFLD GD YHQGD SDUD WHUFHLURV DV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWH

$ FDGD  DQRV D /HL GH /RFDo}HV /HL QR  GH  GH RXWXEUR GH   SHUPLWH D UHYLVmR GRV
DOXJXpLVDYDORUGHPHUFDGR1RkPELWRGRFRQWUDWRGHORFDomRUHODWLYRDRLPyYHOORFDOL]DGRQR5LRGH
-DQHLUR5- ORFDGRU H ORFDWiULR UHQXQFLDUDP DRV VHXV UHVSHFWLYRV GLUHLWRV GH SOHLWHDU D UHYLVmR GRV
DOXJXpLVQRVWHUPRVGRGRDUWLJR$GD/HLGH/RFDo}HV5HODWLYDPHQWHDRLPyYHOORFDOL]DGRHP
6mR3DXOR63RUHDMXVWHGRVDOXJXpLVDYDORUGHPHUFDGRSRGHUiUHVXOWDUHPLPSDFWRVQmRHVSHUDGRV
QRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHQGR DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV
$GLFLRQDOPHQWH D YDORUL]DomR GR UHIHULGR LPyYHO DIHWD R YDORU GR DOXJXHO QR PRPHQWR GH VXD
UHQHJRFLDomR

(PUHODomRDRVFRQWUDWRVGRVHVFULWyULRVGD&RPSDQKLDFXMRSUD]RVHMDLJXDORXVXSHULRUDDQRV
SRGHVHSOHLWHDUMXGLFLDOPHQWHDUHQRYDomRGRSUD]RFRQWUDWXDOPHQWHSUHYLVWRGHVGHTXHD&RPSDQKLD
HVWHMDHPGLDFRPRVSDJDPHQWRVLQHUHQWHVDRVFRQWUDWRVHLQJUHVVHFRPDDomRUHQRYDWyULDQRSUD]R
GHQRPtQLPRPHVHVHQRPi[LPRDQRGHDQWHFHGrQFLDHPUHODomRjGDWDGHWpUPLQRGRSUD]R
GR FRQWUDWR &DVR D &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWH DomR UHQRYDWyULD QR SUD]R OHJDO RX QmR FXPSUD RV
GHPDLVUHTXLVLWRVOHJDLVRVFRQWUDWRVGHORFDomRSRGHUmRQmRVHUUHQRYDGRV

$OHJLVODomRDSOLFiYHOSUHYrDLQGDTXHRORFDGRUQmRHVWDUiREULJDGRDUHQRYDURFRQWUDWRVH L SRU
GHWHUPLQDomR GR 3RGHU 3~EOLFR WLYHU TXH UHDOL]DU QR LPyYHO REUDV TXH LPSRUWHP QD VXD UDGLFDO
WUDQVIRUPDomR RX SDUD PRGLILFDo}HV GH WDO QDWXUH]D TXH DXPHQWH R YDORU GR QHJyFLR RX GD
SURSULHGDGH RX LL  R LPyYHO YLHU D VHU XWLOL]DGR SRU HOH SUySULR RX SDUD WUDQVIHUrQFLD GH IXQGR GH
FRPpUFLR H[LVWHQWH Ki PDLV GH  DQR VHQGR GHWHQWRU GD PDLRULD GR FDSLWDO R ORFDGRU VHX F{QMXJH
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DVFHQGHQWHRXGHVFHQGHQWH'HVVDIRUPDQRVVD&RPSDQKLDSRGHQmRREWHUDUHQRYDomRFRPSXOVyULD
GHDOJXPGRVFRQWUDWRVGHORFDomRVHQmRHQWUDUHPDFRUGRFRPRORFDGRU

$LQGD QRV FDVRV HP TXH RV FRQWUDWRV GH ORFDomR QmR FRQWLYHUHP FOiXVXOD GH YLJrQFLD HRX QmR
HVWLYHUHPGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVHDYHUEDGRVMXQWRDRVFDUWyULRVGHUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWHV
HQDKLSyWHVHGHRVUHVSHFWLYRVSURSULHWiULRVGHFLGLUHPYHQGHUDWHUFHLURVRVLPyYHLVGXUDQWHDYLJrQFLD
GRVFRQWUDWRVGHORFDomRQmRSRGHUHPRVRSRUDRVFRPSUDGRUHVDPDQXWHQomRGDYLJrQFLDGHQRVVRV
FRQWUDWRVEHPFRPRQmRWHUHPRVRGLUHLWRGHDGMXGLFDUMXGLFLDOPHQWHRLPyYHOQRFDVRGRFRPSUDGRU
DOLHQiOR D WHUFHLURV H QmR UHVSHLWDU QRVVR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD 1HVVH FDVR RV FRPSUDGRUHV QmR
HVWDULDPOHJDOPHQWHYLQFXODGRVDRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHORFDomRHSRGHULDPUHTXHUHUDGHVRFXSDomR
GRLPyYHO

3RUILPQRFDVRGHWpUPLQRGRVFRQWUDWRVGHORFDomRH[LVWHRULVFRGHTXHDVEHQIHLWRULDVHIHWXDGDV
SHOD&RPSDQKLDHPVHXVHVFULWyULRVQmRVHMDPLQGHQL]DGDVSHORSURSULHWiULR

A Companhia poderá não conseguir obter ou renovar todas as autorizações, licenças ou alvarás
para instalação e operação dos seus escritórios.

2V HVFULWyULRV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH GLYHUVRV FDGDVWURV SHUDQWH yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR
3~EOLFDIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOHWDPEpPGDREWHQomRHUHJXODUPDQXWHQomRGHOLFHQoDVHDOYDUiV
GHyUJmRVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLVSDUDVXDLQVWDODomRRSHUDomRHIXQFLRQDPHQWR

2VDOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWRHRVDXWRVGHYLVWRULDGRFRUSRGHERPEHLURVHPGLYHUVDVORFDOLGDGHV
SRVVXHPSUD]RGHYDOLGDGHHGHYHPVHUUHQRYDGRVGHWHPSRVHPWHPSRVFRPRXVHPRSDJDPHQWR
GHWD[DVGHUHQRYDomR

1mR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WRGDV DV OLFHQoDV DOYDUiV H DXWRUL]Do}HV QHFHVViULDV VHUmR
UHJXODUPHQWH PDQWLGRV HP YLJRU RX WHPSHVWLYDPHQWH UHQRYDGRV MXQWR jV DXWRULGDGHV S~EOLFDV
FRPSHWHQWHV

$QmRREWHQomRRXDQmRUHQRYDomRGHWDLVOLFHQoDVSRGHUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHDEHUWXUDH
RSHUDomR GH QRYRV HVFULWyULRV H FRQIRUPH R FDVR DWp QD LQWHUGLomR H IHFKDPHQWR GRV HVFULWyULRV
DWXDOPHQWHHPRSHUDomREHPFRPRQDDSOLFDomRGHPXOWDVHSUREOHPDVUHODFLRQDGRVDRSDJDPHQWR
GHVHJXURHPFDVRGHDFLGHQWHVHRXRXWURVVLQLVWURVUHODFLRQDGRVDOpPGHSUREOHPDVUHODFLRQDGRVj
LPDJHPGD&RPSDQKLD

E
5LVFRV5HODFLRQDGRVDR&RQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRX*UXSRGH&RQWUROH

Os interesses do acionista controlador da Companhia podem conflitar com os interesses dos
demais acionistas da Companhia.
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDFRQWURODPGLUHWD
RX LQGLUHWDPHQWH DSUR[LPDGDPHQWH  GR WRWDO GH Do}HV RUGLQiULDV FRP GLUHLWR D YRWR GD
&RPSDQKLD &RQVHTXHQWHPHQWH R DFLRQLVWD FRQWURODGRU WHP R SRGHU GH FRQWURODU D &RPSDQKLD
LQFOXLQGR R SRGHU SDUD L HOHJHU VHXV FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV H[HFXWLYRV GHILQLU D VXD SROtWLFD
DGPLQLVWUDWLYD H H[HUFHU FRQWUROH JHUDO VREUH D VXD DGPLQLVWUDomR LL FRQFRUGDU HP YHQGHU RX GH
TXDOTXHU IRUPD WUDQVIHULU D SDUWLFLSDomR FRQWURODGRUD QD &RPSDQKLD RX HP TXDLVTXHU GH VXDV
VXEVLGLiULDVH LLL GHFLGLUVREUHTXDOTXHUDWRH[LJLQGRDSURYDomRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHRSHUDo}HV
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV DTXLVLomR H DOLHQDomR GH DWLYRV H R SUD]R H
SDJDPHQWRGHTXDLVTXHUGLYLGHQGRVIXWXURV

3RGHKDYHUFLUFXQVWkQFLDVQDVTXDLVRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHP
FRQIOLWDU FRP RV LQWHUHVVHV GRV GHPDLV DFLRQLVWDV 3RU H[HPSOR R DFLRQLVWD FRQWURODGRU SRGHUi WHU
LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV GH DWLYRV DOLHQDo}HV SDUFHULDV EXVFDU ILQDQFLDPHQWRV RX WRPDU
RXWUDVGHFLV}HVTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDH
TXH SRGHP QmR UHVXOWDU HP PHOKRULDV QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV FDXVDQGR XP HIHLWR UHOHYDQWH
DGYHUVRj&RPSDQKLD
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(PUD]mRGHD&RPSDQKLDGHWHUFRQWUROHGHLQVWLWXLo}HVDXWRUL]DGDVDIXQFLRQDUSHOR%DQFR&HQWUDOGR
%UDVLODOWHUDo}HVQRJUXSRGHFRQWUROHUHHVWUXWXUDo}HVHDOWHUDo}HVHPSDUWLFLSDo}HVTXDOLILFDGDVTXH
HQYROYDPD&RPSDQKLDSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVjDXWRUL]DomRGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD QR FRQWUROH GD &RPSDQKLD SRGH DIHWDU PDWHULDOPHQWH D
DGPLQLVWUDomRRVQHJyFLRVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

F
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV$FLRQLVWDV

Poderá não se desenvolver um mercado ativo e líquido para as units, o que pode limitar a
capacidade dos investidores de vender as units no momento e pelo preço desejado.
$ &RPSDQKLD SUHWHQGH SURPRYHU XP SURJUDPD GH XQLWV SRU PHLR GR TXDO RV DFLRQLVWDV WHUmR D
RSRUWXQLGDGHGHUHTXHUHUDIRUPDomRHHPLVVmRGHXQLWV$VXQLWVHVWmRDGPLWLGDVjQHJRFLDomRQD%
$OpPGDVXQLWVDVDo}HVRUGLQiULDVHDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDWDPEpPVmR
DGPLWLGDVjQHJRFLDomRQD%HRVWLWXODUHVGHXQLWVSRGHPDTXDOTXHUPRPHQWRVROLFLWDUDIRUPDomR
HHPLVVmRGHQRYDVXQLWVRXRFDQFHODPHQWRGDVXQLWVSRUHOHVGHWLGDV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH SUHYHU DWp TXH SRQWR R LQWHUHVVH GRV LQYHVWLGRUHV SRGHUi OHYDU DR
GHVHQYROYLPHQWRGHPHUFDGRVGHQHJRFLDomRSDUDDVXQLWVGD&RPSDQKLDQD%HRTXmROtTXLGRHVWH
PHUFDGR SRGH VH WRUQDU &RQVHTXHQWHPHQWH D &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU VH RV LQYHVWLGRUHV
VHUmR FDSD]HV GH YHQGHU VXDV XQLWV TXDQGR GHVHMDUHP RX JDUDQWLU RV SUHoRV TXH RV LQYHVWLGRUHV
SRGHUmRREWHUSHODVXQLWV

G
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6XDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

As demonstrações financeiras combinadas podem não ser representativas de nossos
resultados como uma companhia consolidada independente.
$RSUHSDUDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPELQRXDV
LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV KLVWyULFDV GH HQWLGDGHV FRQWURODGDV HP FRQMXQWR SHORV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV EHP FRPR GD 0)&/ 3DUWLFLSDo}HV 6$ H VXDV FRQWURODGDV $V
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV  SRGHPQmRUHIOHWLUDVPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVTXHSRGHP
RFRUUHUTXDQGRLQLFLDGDVDVDWLYLGDGHVFRQVROLGDGDVGHQWURGRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFR  SRGHP
QmRUHSUHVHQWDUDFRQGLomRILQDQFHLUDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRVIOX[RVGHFDL[DGD&RPSDQKLD
FRPRHIHWLYDPHQWH WHULDP VLGR VH HVWD IRVVHXPD&RPSDQKLD VHSDUDGD H LQGHSHQGHQWH GXUDQWH RV
H[HUFtFLRV H SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H   SRGHP QmR UHSUHVHQWDU VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVRXIOX[RVGHFDL[D

3DUDREWHUPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDFRQVXOWHDVVHo}HV
HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Resultados negativos das empresas controladas podem afetar os resultados da Companhia.
$&RPSDQKLDFRQWURODGHIRUPDGLUHWDHLQGLUHWDGLYHUVDVVRFLHGDGHVVHQGRHODV0&)/3DUWLFLSDo}HV
6$+ROGLQJ7UXVW6$2OLYHLUD7UXVW'7906$2OLYHLUD7UXVW6HUYLFHU6$HD273DJDPHQWRV
6$ 'HVVD IRUPD FRP H[FHomR GD +ROGLQJ 7UXVW 6$ RQGH RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV GH VXDV
LQYHVWLGDVVmRH[FOXVLYDPHQWHGRVRULJLQDGRUHVGDVHVWUXWXUDVRVUHVXOWDGRVREWLGRVQDVDWLYLGDGHV
GHVVDV HPSUHVDV LPSDFWDP R UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD $LQGD HP UD]mR GH HYHQWXDLV UHVXOWDGRV
QHJDWLYRV QDV HPSUHVDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV QmR Ki JDUDQWLD GH TXH D &RPSDQKLD UHFHEHUi
TXDLVTXHUGLYLGHQGRVRXRXWUDVGLVWULEXLo}HVGHUHVXOWDGRGHVVDVVRFLHGDGHV

$ +ROGLQJ 7UXVW 6$ ³+ROGLQJ´  WHP FRP R REMHWLYR SDUWLFLSDU HP RXWUDV FRPSDQKLDV TXH VHMDP
YHtFXORV ³6RFLHGDGHVGH3URSyVLWR(VSHFtILFR´ VHPREWHUFRQWUROHRXSRGHUHVVREUHHVWHVWHQGRHP
YLVWDTXHWDLVYHtFXORVVmRFULDGRVSDUDDEULJDUEHQVHRXGLUHLWRVGHFUHGRUHVHYLDELOL]DUDSUHVWDomR
GH VHUYLoRV GH ³WUXVWHH´ H RXWURV 7DLV VHUYLoRV VmR UHPXQHUDGRV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV GH
PHUFDGR VHQGR WRGRV RV GLUHLWRV H REULJDo}HV DVVLP FRPR RV ULVFRV H UHWRUQRV VXEVWDQFLDOPHQWH
UHSDVVDGRV DRV FUHGRUHV GRV UHIHULGRV YHtFXORV $VVLP QD H[HFXomR GHVVHV REMHWLYRV D +ROGLQJ
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SDUWLFLSD QD 65& &RPSDQKLD 6HFXULWL]DGRUD GH &UpGLWRV )LQDQFHLURV 6$ H D 65& ,, ± &RPSDQKLD
6HFXULWL]DGRUDGH&UpGLWRV)LQDQFHLURV6$

$OpPGLVVRHYHQWXDLVIDOKDVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRSHODVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRGHPDFDUUHWDU
SUHMXt]RV ILQDQFHLURV H GDQRV UHSXWDFLRQDLV D HODV SUySULDV H j &RPSDQKLD QD PHGLGD TXH VXDV
FRQWURODGDVSUHVWDPVHUYLoRVGLUHWDPHQWHDRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD$GHPDLVXPDLQYHVWLJDomRRX
LQWHUYHQomR SRU SDUWH GDV DXWRULGDGHV UHJXODGRUDV HP HVSHFLDO QDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SRU
TXDOTXHUXPDGDVVXDVVXEVLGLiULDVSRGHWHULPSDFWRPDWHULDODGYHUVRVREUHVXDVRXWUDVVXEVLGLiULDV
HVREUHDSUySULD&RPSDQKLD1DKLSyWHVHGD&RPSDQKLDHRXTXDOTXHUXPDGDVVXDVVXEVLGLiULDV
ILQDQFHLUDV VH WRUQDU LQVROYHQWH R yUJmR UHJXODGRU QmR UHDOL]H R SURFHVVR GH OLTXLGDomR RX GH
LQWHUYHQomRHPEDVHVFRQVROLGDGDVRVFUHGRUHVGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRID]HUXPDUHLYLQGLFDomR
GLUHWDGRVDWLYRVGDVVXEVLGLiULDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHRVFUHGRUHVGDVVXEVLGLiULDVILQDQFHLUDV
QmR SRGHUmR UHLYLQGLFDU VHXV DWLYRV RX RV DWLYRV GH RXWUDV VXEVLGLiULDV GH TXH QmR VHMDP FUHGRUHV
GLUHWDPHQWH VHQGR TXH RV FUHGRUHV GDV VXEVLGLiULDV ILQDQFHLUDV WHUmR SUHIHUrQFLD HP UHODomR DRV
FUHGRUHVGD&RPSDQKLDVREUHRVDWLYRVGHVVDVVXEVLGLiULDVILQDQFHLUDV7RGRVHVVHVIDWRUHVSRGHP
LPSDFWDURVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHIRUPDDGYHUVD

3RUILPQmRpSRVVtYHOHVWLPDUVHGDQRVjUHSXWDomRTXHSRUYHQWXUDDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
HVWHMDPVXMHLWDVQmRYHQKDPWDPEpPDDIHWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

Os tribunais brasileiros podem, em determinadas circunstâncias, incluindo uma liquidação ou
intervenção na Companhia ou em uma ou mais de suas subsidiárias, tratar a Companhia como
co-devedora da dívida de suas subsidiárias

'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRVWULEXQDLVEUDVLOHLURVSRGHPHPGHWHUPLQDGDVFLUFXQVWkQFLDV
LQFOXLQGR OLTXLGDomR RX LQWHUYHQomR QD &RPSDQKLD RX HP XPD RX PDLV GH VXDV VXEVLGLiULDV
GHVFRQVLGHUDUDHVWUXWXUDDFLRQiULDGHVXDVVXEVLGLiULDVHWUDWDUD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVFRPR
FRQMXQWDPHQWH UHVSRQViYHO SHODV GtYLGDV GDV VXEVLGLiULDV 1HVVH FDVR RV FUHGRUHV GH VXDV
VXEVLGLiULDVSRGHPWHUUHLYLQGLFDo}HVFRQWUDDWLYRVGD&RPSDQKLDTXHHOHVQmRWHULDPQDDXVrQFLDGH
WDODomRHDVUHLYLQGLFDo}HVGHVVHVFUHGRUHVSRGHPHVWDULJXDOPHQWHQRGLUHLWRGHSDJDPHQWRFRPRV
FUHGRUHVGD&RPSDQKLD

H
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV)RUQHFHGRUHV
A maior parte do serviço de processamento de fundos administrados pela Companhia é
realizado com base em sistemas de fornecedores terceirizados, e a suspensão ou rescisão dos
seus serviços pode ter um efeito adverso relevante sobre suas operações.

3DUWHGRVHUYLoRGHSURFHVVDPHQWRGHIXQGRVDGPLQLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDpUHDOL]DGRFRPEDVHHP
VLVWHPDVIRUQHFLGRVSRUWHUFHLURVGHDFRUGRFRPXPFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVeSHUPLWLGRj
&RPSDQKLD D VXVSHQVmR GH SDUWH GRV GLYHUVRV VHUYLoRV SUHVWDGRV PHGLDQWH QRWLILFDomR FRP
DQWHFHGrQFLD2VUHIHULGRVFRQWUDWRVSUHYHHPDUHVFLVmRSRUSDUWHGD&RPSDQKLDQDRFRUUrQFLDGH
TXDOTXHUXPDGDVVHJXLQWHVKLSyWHVHVREVHUYDGRVRVWHUPRVGHWDOFRQWUDWR$VHPSUHVDVFRQWUDWDGDV
SRGHPUHVFLQGLURFRQWUDWRVHD&RPSDQKLDQmRSDJDURVYDORUHVTXHOKHVmRGHYLGRVDSyVDGDWDGH
YHQFLPHQWRVHD&RPSDQKLDHQWUDUHPIDOrQFLDUHFXSHUDomRRXOLTXLGDomR MXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO RX
VHYLRODUGHWHUPLQDGDVGLVSRVLo}HVOHJDLVRXUHJXODWyULDVUHODFLRQDGDVDRFRQWUDWR

1RFDVRGHVXVSHQVmRUHVFLVmRRXPiTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVGDVHPSUHVDVFRQWUDWDGDVGHDFRUGR
FRP VHX FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV QmR Ki JDUDQWLD GH TXH R SODQR GH FRQWLQJrQFLD GH
LQWHUUXSomR GR QHJyFLR GD &RPSDQKLD VHUi DWLYDGR RX TXH VH DWLYDGR VHUi HILFD] SDUD PLQLPL]DU
HYHQWXDLVDWUDVRVQDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGRVIXQGRVVHQGRTXHQHVVHVFDVRVDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGDVGHIRUPDDGYHUVD

$GLFLRQDOPHQWHVHSRUTXDOTXHUPRWLYRD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHPDQWHURXUHQRYDURFRQWUDWR
FRPDVHPSUHVDVFRQWUDWDGDVRXVXEVWLWXtODVSRGHPRVYLUDDWUDVDUDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVQR
kPELWRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGDDGPLQLVWUDomR
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I
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV&OLHQWHV

A Companhia pode deixar de cumprir as leis de privacidade ou tratar adequadamente das
questões de privacidade, divulgando informações confidenciais ou sensíveis que possam
prejudicar seus negócios e reputação

$&RQVWLWXLomR)HGHUDOD/HLQ &yGLJR&LYLO R0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWHD/*3'VmRDV
SULQFLSDLVOHLVTXHUHJHPRXVRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO

$&RPSDQKLDJHUHQFLDHPDQWrPLQIRUPDo}HVSHVVRDLVFRQILGHQFLDLVGHFOLHQWHVQRFXUVRQRUPDOGH
VHXVQHJyFLRV$SHUFHSomRGHQHJOLJrQFLDFRPRWHPDGHSURWHomRGHGDGRVYiOLGDRXQmRSRGH
DIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH$&RPSDQKLDGHYHJDUDQWLUTXHTXDOTXHUWUDWDPHQWRFROHWDXVR
DUPD]HQDPHQWR FRPSDUWLOKDPHQWR WUDQVIHUrQFLD H GHVFDUWH GH GDGRV SHVVRDLV SHORV TXDLV p
UHVSRQViYHO HVWHMDP HP FRQIRUPLGDGH FRP DV OHLV DSOLFiYHLV GH SURWHomR GH GDGRV $ &RPSDQKLD
FRQWD FRP VLVWHPDV softwares IHUUDPHQWDV H PRQLWRUDPHQWR GLVSRQtYHLV FRPHUFLDOPHQWH SDUD
IRUQHFHUSURFHVVDPHQWRWUDQVPLVVmRHDUPD]HQDPHQWRVHJXURVGHGDGRVSHVVRDLVHGHWUDQVDomRGH
FOLHQWHVRVTXDLVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDSURWHomRGHWDLVGDGRV6XDVLQVWDODo}HVHVLVWHPDV
EHP FRPR GH VHXV SURYHGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV SRGHP HVWDU YXOQHUiYHLV D YLRODo}HV GH
VHJXUDQoD IUDXGHV DWRV GH YDQGDOLVPR YtUXV GH FRPSXWDGRU H[WUDYLR RX SHUGD GH GDGRV
SURJUDPDomRRXHUURVKXPDQRVRXRXWURVHYHQWRVVHPHOKDQWHV

4XDOTXHU YLRODomR GH VHJXUDQoD RX TXDOTXHU IDOKD SHUFHELGD HQYROYHQGR R XVR LQGHYLGR SHUGD RX
RXWUDGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRTXDOTXHUIDOKDRXDSDUHQWHIDOKDHP
FXPSULUDVOHLVSROtWLFDVREULJDo}HVOHJDLVRXSDGU}HVGDLQG~VWULDHPUHODomRjSULYDFLGDGHHSURWHomR
GHGDGRVVHMDSHOD&RPSDQKLDVHXVIRUQHFHGRUHVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSRGHPSUHMXGLFDUVXD
UHSXWDomRH[SRUD&RPSDQKLDDULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVOHJDLVVXMHLWDODDSXEOLFLGDGHQHJDWLYD
LQWHUURPSHU VXDV RSHUDo}HV H SUHMXGLFDU VHXV QHJyFLRV $ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VXDV
PHGLGDVGHVHJXUDQoDHYLWDUmRYD]DPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDRXTXHDIDOKD
HPRVHYLWDUQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD

$LQGD VH QmR QRV DGHTXDUPRV j /*3' HVWDUHPRV VXMHLWRV GH IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD jV
VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV DSOLFiYHLV SHOD $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´  GH
DGYHUWrQFLDREULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHEORTXHLRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVPXOWD
GHDWpGHVHXIDWXUDPHQWR RXGHVHXJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLO DSXUDGRQRPDLVUHFHQWH
H[HUFtFLRVRFLDOH[FOXtGRVRVWULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5SRULQIUDomRPXOWD
GLiULDREVHUYDGROLPLWHJOREDOGH5VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGH
GDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGR
DWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUVXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRRXSURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVD
WUDWDPHQWRGHGDGRV

)DOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D LQDGHTXDomR j
OHJLVODomR DSOLFiYHO SRGHP DFDUUHWDU PXOWDV HOHYDGDV GLYXOJDomR GR LQFLGHQWH SDUD R PHUFDGR
EORTXHLR WHPSRUiULR HRX HOLPLQDomR GRV GDGRV SHVVRDLV GD VXD EDVH VHP SUHMXt]R GH HYHQWXDLV
VDQo}HVFLYLVHFULPLQDLVSRGHQGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDVXDUHSXWDomRDVLWXDomRILQDQFHLUDHRV
VHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

J
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV6HWRUHVGD(FRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXH

A Companhia pode incorrer, por meio da prestação de seus serviços, em perdas associadas a
operações nos mercado financeiro e de capitais, câmbio e derivativos, inclusive em razão da
exposição ao risco das contrapartes.
$&RPSDQKLDURWLQHLUDPHQWHUHDOL]DWUDQVDo}HVFRPFRQWUDSDUWHVQRVHWRUGHVHUYLoRVGHDGPLQLVWUDomR
GHYDORUHVPRELOLiULRVLQFOXLQGRDFRPSUDHYHQGDGHWtWXORVS~EOLFRVYDORUHVPRELOLiULRVRSHUDo}HV
GHFkPELRHGHULYDWLYRV(PWDLVRSHUDo}HVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHSUHMXt]RILQDQFHLUR
SULQFLSDOPHQWHDTXHOHVUHODFLRQDGRVDRULVFRGHFUpGLWRGDVFRQWUDSDUWHVHjYRODWLOLGDGHGRVSUHoRV
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GRVDWLYRVILQDQFHLURVUHODFLRQDGRV8PDIDOKDRXUHFXVDGHFRQWUDSDUWHVHPFXPSULUVXDVREULJDo}HV
FRQWUDWXDLV SRGHULD DFDUUHWDU HIHLWRV DGYHUVRV UHOHYDQWHV SDUD RV IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR TXH D
&RPSDQKLDDGPLQLVWUD

1mRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHD&RPSDQKLDQmRVRIUHUiSHUGDVUHODFLRQDGDVDHVVDVRSHUDo}HVQRV
PHUFDGRV ILQDQFHLUR H GH FDSLWDLV FkPELR H GHULYDWLYRV TXH SRGHP DIHWDU R VHX QHJyFLR H VXD
UHSXWDomRFRPRSUHVWDGRUGHVHUYLoRVGHDGPLQLVWUDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV2VJDQKRVRXSUHMXt]RV
QDFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRGRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRTXHD&RPSDQKLDDGPLQLVWUDSRGHPGHL[DUGH
FRQWULEXLU SDUD D UHQGD OtTXLGD HP QtYHLV FRPSDWtYHLV FRP SHUtRGRV UHFHQWHV RX DWp PHVPR QmR
FRQWULEXLUHD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUUHDOL]DUFRPVXFHVVRDYDORUL]DomRRXGHSUHFLDomRRUD
H[LVWHQWH HP VXD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR FRQVROLGDGD RX HP TXDOTXHU SDUWH GHVVD FDUWHLUD R TXH
SRGHUiLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRTXH
D&RPSDQKLDDGPLQLVWUDHGDSUySULD&RPSDQKLDGHIRUPDQHJDWLYD

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHRVYDORUHVPRELOLiULRVUHSUHVHQWDPXPPRQWDQWHVLJQLILFDWLYRGRVDWLYRV
WRWDLVGD&RPSDQKLD4XDLVTXHUJDQKRVRXSHUGDVIXWXUDVUHDOL]DGRVRXQmRUHDOL]DGRVGHFRUUHQWHV
GHWDLVLQYHVWLPHQWRVRXHVWUDWpJLDVGHKHGJHSRGHUmRFDXVDUXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRVREUHDUHFHLWD
GD &RPSDQKLD $ FRQWDELOL]DomR H R UHFRQKHFLPHQWR GH WDLV JDQKRV H SHUGDV SRGHP YDULDU
FRQVLGHUDYHOPHQWHGHXPSHUtRGRSDUDRXWUR3RUH[HPSORVHD&RPSDQKLDFHOHEUDURSHUDo}HVFRP
GHULYDWLYRVSDUDVHSURWHJHUGHGHVYDORUL]DomRGR5HDO RXGHTXDOTXHURXWUDPRHGD RXGDVWD[DVGH
MXURV D &RPSDQKLD SRGH LQFRUUHU HP SUHMXt]RV ILQDQFHLURV VH R 5HDO RX TXDOTXHU RXWUD PRHGD 
YDORUL]DUVHRXDLQGDVHDVWD[DVGHMXURVVXELUHP

$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHURYDORUGRVJDQKRVRXGDVSHUGDVHPTXDOTXHUSHUtRGRQRIXWXURH
DLQGDDVYDULDo}HVH[SHULPHQWDGDVGHXPSHUtRGRSDUDRXWURQmRUHSUHVHQWDPQHFHVVDULDPHQWHXPD
UHIHUrQFLD VLJQLILFDWLYD SDUWLFXODUPHQWH QR %UDVLO *DQKRV RX SHUGDV QD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR GD
&RPSDQKLDSRGHPFULDUYRODWLOLGDGHQRVQtYHLVGHUHFHLWDVOtTXLGDVHD&RPSDQKLDSRGHQmRDXIHULU
UHWRUQR HP VXD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR FRQVROLGDGD RX HP SDUWH GD FDUWHLUD QR IXWXUR 4XDLVTXHU
SHUGDV HP VHXV YDORUHV PRELOLiULRV H LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV SRGHP SUHMXGLFDU D
&RPSDQKLD $OpP GLVVR R ULVFR SRGH VHU LQFUHPHQWDGR FRQVLGHUDQGR R LPSDFWR FDXVDGR SHOD
SDQGHPLDGD&29,'QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQDHFRQRPLDJOREDOQDPHGLGDHPTXHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDHPHUJHOHQWDPHQWHGHSURORQJDGDUHFHVVmRHGHLQVWDELOLGDGHSROtWLFD4XDOTXHUUHGXomRGR
YDORU GH WDLV FDUWHLUDV GH YDORUHV PRELOLiULRV H GH GHULYDWLYRV SRGHUi DFDUUHWDU XPD UHGXomR GRV
FRHILFLHQWHV GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD R TXH SRGHULD FRPSURPHWHU VXD FDSDFLGDGH GH HPSUHHQGHU
FHUWDVDWLYLGDGHVWDLVFRPRHPSUpVWLPRVRXQHJRFLDo}HVGHYDORUHVPRELOLiULRVQRVQtYHLVDWXDOPHQWH
SUDWLFDGRVHSRGHULDWDPEpPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFRQWLQXDUDEXVFDU
VXDVHVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWR

K
5LVFRV5HODFLRQDGRVj5HJXODomRGRV6HWRUHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXH

Ações governamentais e alterações nas leis e nos regulamentos existentes ou a imposição de
novas leis e regulamentos que regulamentam as operações das instituições que prestam os
serviços de custódia e administração de valores mobiliários podem afetar negativamente a
Companhia.
$VLQVWLWXLo}HVTXHSUHVWDPVHUYLoRVGHFXVWyGLDHDGPLQLVWUDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRVXMHLWDV
jH[WHQVDHFRQWtQXDILVFDOL]DomRUHJXODPHQWDUSRUSDUWHGD&90HQWLGDGHVGHDXWRUUHJXODomRWDLV
FRPRD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(QWLGDGHVGRV0HUFDGRV)LQDQFHLURVHGH&DSLWDLV ³$1%,0$´ HD
H D $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GH 3ULYDWH (TXLW\ H 9HQWXUH &DSLWDO ³$%9&$3´  $ &RPSDQKLD QmR WHP
FRQWUROHVREUHDUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDORXDXWRUUHJXODomRDTXDOUHJHWRGRVRVDVSHFWRVGDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDTXHGHYHFXPSULUGLYHUVRVUHTXLVLWRVOHJDLVSDUDPDQWHUVHXUHJLVWURFRPR
DGPLQLVWUDGRUHFXVWRGLDQWHGHFDUWHLUDVGHYDORUHVPRELOLiULRVSHUDQWHD&90

$HVWUXWXUDUHJXODWyULDTXHUHJH WDLVLQVWLWXLo}HVQR%UDVLOHVWiHPFRQVWDQWHHYROXomR$VOHLVHRV
UHJXODPHQWRVH[LVWHQWHVSRGHPVHUDOWHUDGRVDIRUPDSHODTXDODVOHLVHUHJXODPHQWRVH[LVWHQWHVVmR
FXPSULGRVRXLQWHUSUHWDGRVSRGHPXGDUHQRYDVOHLVRXUHJXODPHQWRVSRGHPYLUDVHUDGRWDGRV7DLV
DOWHUDo}HVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDVRSHUDo}HVHUHFHLWDVGD&RPSDQKLD,VWRSRGHUHSUHVHQWDU
XPD FDUJD FUHVFHQWH SDUD RV UHFXUVRV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD $ UHJXODPHQWDomR D TXDO D
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&RPSDQKLDHVWiRXSRGHHVWDUVXMHLWDSRGHOLPLWDUVXDVDWLYLGDGHVHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHHP
VXDFDSDFLGDGHGHWRPDUGHFLV}HVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRjVVXDVRSHUDo}HVHQHJyFLRV,VWRSRU
VXDYH]SRGHOLPLWDUDVXDFDSDFLGDGHGHLPSOHPHQWDUDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD HVWi UHJXODUPHQWH VXMHLWD D VROLFLWDo}HV GH LQIRUPDo}HV H LQYHVWLJDo}HV IRUPDLV RX
LQIRUPDLV SHOD &90 H RXWUDV DXWRULGDGHV UHJXODGRUDV SHOD 5HFHLWD )HGHUDO H RXWUDV DXWRULGDGHV
ILVFDOL]DGRUDVEHPFRPRDXWRULGDGHVDXWRUUHJXODGRUDVFRPR$1%,0$HDHD$%9&$3

$LQGD RV SURFHGLPHQWRV GH compliance GD &RPSDQKLD SRGHP VHU FRQVLGHUDGRV LQDGHTXDGRV RX
LQHILFD]HVSDUDJDUDQWLURFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVLQFOXVLYHFRPRUHVXOWDGRGH
HUURV KXPDQRV RX RSHUDFLRQDLV HP VXD LPSOHPHQWDomR 2 QmR FXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU OHLV H
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVWHPQRSDVVDGRHSRGHQRIXWXURQRVVXMHLWDUDSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVH
RXWUDVPHGLGDVLPSRVWDVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVUHJXODWyULDVRXDXWRUUHJXODWyULDV,VWRSRGH
OHYDUDSHQDOLGDGHVILQDQFHLUDVFXVWRVLPSUHYLVWRVDVVRFLDGRVjFRUUHomRGHWDLVIDOKDVHSXEOLFLGDGH
DGYHUVD SUHMXGLFDQGR D UHSXWDomR GD &RPSDQKLD EHP FRPR FDXVDU LQWHUUXSomR WHPSRUiULD GDV
RSHUDo}HVHSRGHULDUHVXOWDUQDUHYRJDomRRXVXVSHQVmRWHPSRUiULDGHVXDVOLFHQoDV6HD&RPSDQKLD
SHUGHUTXDOTXHUXPDGHVXDVOLFHQoDVUHJXODWyULDVRXVHTXDOTXHUXPDGHVVDVOLFHQoDVIRUVXVSHQVD
D&RPSDQKLDQmRSRGHUiFRQWLQXDUDRIHUHFHUWRGRVRXDOJXQVGRVVHXVVHUYLoRV

A Companhia está sujeita às leis e regulamentações que dispõem sobre a prevenção e o
combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, à corrupção e a outras
atividades ilícitas nas jurisdições em que atua, e pode ser afetada adversamente por violações
a tais leis e regulamentações.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGHWHUPLQDGDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRTXH
WUDWDPGDSUHYHQomRjODYDJHPGHGLQKHLURGRILQDQFLDPHQWRGRWHUURULVPRGDFRUUXSomRHGHRXWUDV
DWLYLGDGHVLOtFLWDV(VVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVH[LJHPHQWUHRXWUDVSURYLGrQFLDVTXHD&RPSDQKLD
DGRWHHDSOLTXHSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGH&RQKHoDVHX&OLHQWH´ LQFOXLQGRDYDOLDo}HVGHSHVVRDV
SROLWLFDPHQWH H[SRVWDV  ³&RQKHoD VHX 3DUFHLUR´ H ³&RQKHoD VHX )RUQHFHGRU´ HQWUH RXWUDV $
&RPSDQKLDWDPEpPGHYHUHDOL]DUWUHLQDPHQWRSDUDVHXVFRODERUDGRUHVSDUDDSUHYHQomRGHODYDJHP
GH GLQKHLUR GR ILQDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR H GH RXWUDV DWLYLGDGHV LOtFLWDV UHODFLRQDGDV EHP FRPR
FRPXQLFDU RSHUDo}HV VXVSHLWDV jV DXWRULGDGHV DSURSULDGDV 1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD GHYH
UHVSHLWDUHFXPSULURGLVSRVWRQD/HLQRGHGHPDUoRGHHQD&LUFXODU%$&(1QR
GHGHMDQHLURGH2HYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGHVVDVREULJDo}HVSRGHVXMHLWDUD&RPSDQKLD
DGLYHUVDVSHQDOLGDGHV

$FRQVWDQWHHYROXomRGRVPHFDQLVPRVGHODYDJHPGHGLQKHLURFRUUXSomRHGHPDLVSUiWLFDVLOtFLWDV
H[LJHPRFRQWtQXRDSHUIHLoRDPHQWRGHSURFHVVRVGHJRYHUQDQoDJHVWmRGHULVFRVHcompliance2V
SURFHVVRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHSUHYHQLUHGHWHFWDUYLRODo}HVjVOHLV
HUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDRWHPDHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXFRWDomRGHVXDVDo}HV
$VSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGHVWLQDGRVDGHWHFWDUHSUHYHQLURXVRGDHVWUXWXUDGD&RPSDQKLDSDUD
ODYDJHP GH GLQKHLUR ILQDQFLDPHQWR GR WHUURULVPR FRUUXSomR H DWLYLGDGHV LOtFLWDV UHODFLRQDGDV EHP
FRPRDTXHOHVGHVWLQDGRVDSUHYHQLUVXERUQRHRXWUDVSUiWLFDVLOtFLWDVSRGHPQmRVHPRVWUDUHILFLHQWHV
HP HYLWDU TXH D HVWUXWXUD GD &RPSDQKLD VHMD XWLOL]DGD SRU DJHQWHV SUySULRV RX WHUFHLURV SDUD
DWLYLGDGHVLOHJDLVRXLPSUySULDV

&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH FXPSULU LQWHJUDOPHQWH DV OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV GH
SUHYHQomRHFRPEDWHjODYDJHPGHGLQKHLURILQDQFLDPHQWRDRWHUURULVPRHDRXWUDVDWLYLGDGHVLOtFLWDV
UHODFLRQDGDVDVDJrQFLDVUHJXODGRUDVHRXDXWRUUHJXODGRUDVjVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXEPHWLGD
SRGHP DSOLFDU PXOWDV H RXWUDV SHQDOLGDGHV LQFOXLQGR D UHYRJDomR GH OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV GH
IXQFLRQDPHQWR TXH SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVSRUSDUWHGDV
DXWRULGDGHVUHJXODGRUDV

$OpPGLVVRFDVRD&RPSDQKLD RXTXDOTXHUGHVHXVDFLRQLVWDVRXDGPLQLVWUDGRUHV VHMDDVVRFLDGDRX
PHVPRDFXVDGDGHHVWDUDVVRFLDGDjVDWLYLGDGHVGHODYDJHPGHGLQKHLURILQDQFLDPHQWRGRWHUURULVPR
FRUUXSomR RX RXWUDV DWLYLGDGHV LOtFLWDV UHODFLRQDGDV RX DLQGD FDVR D HVWUXWXUD GD &RPSDQKLD VHMD
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XWLOL]DGDPHVPRTXHVHPRFRQKHFLPHQWRGD&RPSDQKLDSDUDODYDJHPGHGLQKHLURILQDQFLDPHQWRGR
WHUURULVPR FRUUXSomR RX SDUD RXWURV ILQV LOHJDLV RX LPSUySULRV D &RPSDQKLD SRGHUi VRIUHU LPSDFWR
UHOHYDQWH HP VHXV QHJyFLRV LPDJHP H FRQGLomR ILQDQFHLUD EHP FRPR SRGH DIHWDU D FRWDomR GRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

Os resultados operacionais da Companhia poderão ser impactados por alterações na legislação
fiscal tributária brasileira, por resultados desfavoráveis de contingências tributárias ou pela
modificação, suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais/regimes especiais.

2 JRYHUQR EUDVLOHLUR LPSOHPHQWD UHJXODUPHQWH PXGDQoDV QDV OHLV H UHJUDV ILVFDLV H RXWUDV OHLV H
UHJLPHV GH LQFLGrQFLD WULEXWiULD TXH DIHWDP D &RPSDQKLD H VHXV FOLHQWHV (VVDV PXGDQoDV SRGHP
HYHQWXDOPHQWH LQFOXLU GHQWUH RXWURV IDWRUHV PXGDQoDV QDV DOtTXRWDV GH LQFLGrQFLD DSOLFiYHLV
PXGDQoDV QDV FRUUHVSRQGHQWHV EDVHV GH FiOFXOR GRV WULEXWRV HRX DWp PHVPR PXGDQoD GH
LQWHUSUHWDo}HVFRQVLGHUDGDVFRUUHWDVQRSDVVDGREHPFRPRRFDVLRQDOPHQWHDFULDomRGHLPSRVWRV
WHPSRUiULRVHSHUPDQHQWHV1RTXHWDQJHPXGDQoDVGHDOtTXRWDDOJXPDVGHVVDVPXGDQoDVSRGHP
DXPHQWDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDFDUJDWULEXWiULDGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDXPHQWDURVSUHoRV
TXHHVWDFREUDSRUVHXVVHUYLoRVUHVWULQJLQGRVXDFDSDFLGDGHGHID]HUQHJyFLRVHSRUWDQWRLPSDFWDU
GHPDQHLUDPDWHULDOHDGYHUVDRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

$WXDOPHQWHWUDPLWDPQR&RQJUHVVR1DFLRQDOSURSRVWDVGHUHIRUPDWULEXWiULDTXHEXVFDPVLPSOLILFDUR
VLVWHPD WULEXWiULR GR SDtV H SRGHP DFDUUHWDU HP XPD VpULH GH PXGDQoDV j OHJLVODomR ILQDO FXMRV
LPSDFWRV QmR SRGHP VHU SUHYLVWRV 7DLV PXGDQoDV SRGHP HYHQWXDOPHQWH UHVXOWDU QD LQWURGXomR GH
QRYRV WULEXWRV (VVDV PHGLGDV SRGHP UHVXOWDU HP DXPHQWRV QRV SDJDPHQWRV GH LPSRVWR SHOD
&RPSDQKLD R TXH SRGH LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH VXD UHQWDELOLGDGH H VXD FDSDFLGDGH GH FRQGX]LU
GHWHUPLQDGDV RSHUDo}HV FRPHUFLDLV $OpP GLVVR PXGDQoDV QD OHJLVODomR WULEXWiULD SURGX]LUDP QR
SDVVDGR H SRGHP SURGX]LU QR IXWXUR  LQFHUWH]D QR VLVWHPD ILQDQFHLUR EUDVLOHLUR DXPHQWDUDP QR
SDVVDGR HSRGHPDXPHQWDUQRIXWXUR RVFXVWRVGHILQDQFLDPHQWRHIRUDPUHVSRQViYHLVSRUUHGX]LU
QRSDVVDGR HSRGHPUHGX]LUQRIXWXUR DPDUJHPILQDQFHLUD$&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHTXDQWLILFDU
RVHIHLWRVGHPXGDQoDVQDVUHJUDVILVFDLVTXHSRGHPVHULPSOHPHQWDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURQR
IXWXUR1mRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHPXGDQoDVIXWXUDVQDVUHJUDVILVFDLVQmRWHUmRXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRQmRSRVVDPLPSDFWDUVXDVRSHUDo}HV
FRPFOLHQWHV

$GHPDLVFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLV1RFDVRGHDVDXWRULGDGHVILVFDLVLQWHUSUHWDUHPDVOHLVWULEXWiULDVGHPDQHLUDLQFRQVLVWHQWHFRP
DV LQWHUSUHWDo}HV GD &RPSDQKLD HVWD SRGH VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGD LQFOXVLYH SHOR SDJDPHQWR
LQWHJUDOGRVWULEXWRVGHYLGRVDFUHVFLGRVGHHQFDUJRVHSHQDOLGDGHV

2XWURVVLP DWXDOPHQWH H[LVWHP QR FRQJUHVVR EUDVLOHLUR SURSRVWDV SDUD D LPSOHPHQWDomR GH XPD
UHIRUPDWULEXWiULD(QWUHDVSURSRVWDVHPGLVFXVVmRH[LVWHDSRVVLELOLGDGHGHXPDPXGDQoDFRPSOHWD
QRVLVWHPDGHWULEXWDomRDRFRQVXPRTXHH[WLQJXLULDWUrVWULEXWRVIHGHUDLV,3,3,6H&2),16R,&06
TXHpHVWDGXDOHR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVFRP
%HQV H 6HUYLoRV ,%6  TXH LQFLGLULD VREUH R FRQVXPR $GHPDLV UHFHQWHPHQWH R *RYHUQR )HGHUDO
DSUHVHQWRXQRYDSURSRVWDGHUHIRUPDWULEXWiULDSDUDFULDomRGD&RQWULEXLomR6RFLDOVREUH2SHUDo}HV
FRP%HQVH6HUYLoRV &%6 HPVXEVWLWXLomRjVFRQWULEXLo}HVGR3,6HGD&2),16&DVRKDMDXPD
UHIRUPDWULEXWiULDRXTXDLVTXHUPXGDQoDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUHPRV
WULEXWRVDSOLFiYHLVRXLQFHQWLYRVILVFDLVUHJLPHVHVSHFLDLVGXUDQWHRXDSyVVHXVSUD]RVGHYLJrQFLD
SRGHUiDIHWDUGLUHWDPHQWHRXLQGLUHWDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

$LQGDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDILVFDOL]Do}HVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDO
H PXQLFLSDO &RPR UHVXOWDGR GH WDLV ILVFDOL]Do}HV DV SRVLo}HV ILVFDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
TXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRVSDUD
WDLVSURFHVVRVVHUmRFRUUHWRVTXHQmRKDYHUiLGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDODGLFLRQDOHTXHQmR
VHUiQHFHVViULDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDVILVFDLVDGLFLRQDLVSDUDTXDOTXHUH[SRVLomRILVFDO4XDOTXHU
DXPHQWR QR PRQWDQWH GD WULEXWDomR FRPR UHVXOWDGR GDV FRQWHVWDo}HV jV SRVLo}HV ILVFDLV GD
&RPSDQKLD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV QHJyFLRV RV VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D VXD
FRQGLomRILQDQFHLUD
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$V DXWRULGDGHV ILVFDLV EUDVLOHLUDV LQWHQVLILFDUDP UHFHQWHPHQWH R Q~PHUR GH ILVFDOL]Do}HV ([LVWHP
GLYHUVDVTXHVW}HVILVFDLVREMHWRGHSUHRFXSDomRGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVHFRPUHODomRjVTXDLVDV
DXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVUHJXODUPHQWHILVFDOL]DPDVHPSUHVDVLQFOXLQGRFRQWUROHGHHVWRTXHGHVSHVDV
GHDPRUWL]DomRGHiJLRUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDHSODQHMDPHQWRWULEXWiULRHQWUHRXWURV4XDLVTXHU
SURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDDVVXQWRVILVFDLVSHUDQWHRVWULEXQDLVLQFOXLQGRR
&RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV )LVFDLV ³&$5)´  H WULEXQDLV DGPLQLVWUDWLYRV HVWDGXDLV H
PXQLFLSDLVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUDLQGDTXHPDQWHUiRVEHQHItFLRVILVFDLVTXHID]MXVSRUSDWURFLQDU
HYHQWRVFXOWXUDLVHGHVSRUWLYRVFRPEDVHQDVVHJXLQWHVOHJLVODo}HV

D  /HL GR ,QFHQWLYR DR (VSRUWH /,(  /HL Q   SHUPLWH TXH UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH
UHQ~QFLD ILVFDO VHMDP DSOLFDGRV HP SURMHWRV GDV GLYHUVDV PDQLIHVWDo}HV GHVSRUWLYDV H
SDUDGHVSRUWLYDVGLVWULEXtGRVSRUWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO

E  /HL 5RXDQHW /HL Q   R PHFDQLVPR GR LQFHQWLYR j FXOWXUD p XP GRV SLODUHV GR
3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLRj&XOWXUD 3URQDF TXHWDPEpPFRQWDFRPR)XQGR1DFLRQDOGH
&XOWXUD )1& HRV)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR&XOWXUDOH$UWtVWLFR )LFDUWV 

F  /HL0XQLFLSDOGH,QFHQWLYRj&XOWXUD,66GRPXQLFtSLRGR5LRGH-DQHLURFRQIRUPH'HFUHWRQ
 D /HL 0XQLFLSDO GH ,QFHQWLYR j &XOWXUD GR 5LR GH -DQHLUR SURPXOJDGD SHOD
SUHIHLWXUDFDULRFDEXVFDSURPRYHUDGLYHUVLGDGHFXOWXUDOQDFLGDGHHDPSOLDURLQYHVWLPHQWRGR
VHWRUDSDUWLUGREHQHItFLRFRQFHGLGRDSHVVRDVMXUtGLFDV 3-V FRQWULEXLQWHVGR,66QR5LRGH
-DQHLUR GHQRPLQDGRV &RQWULEXLQWHV ,QFHQWLYDGRUHV DV 3-V SRGHP LQYHVWLU HP SURMHWRV
FXOWXUDLVTXHUHFHEHUHPXPFHUWLILFDGRGHHQTXDGUDPHQWRFRPDWpGRVHXLPSRVWRGHYLGR

$SHUGDRXQmRPDQXWHQomRGHTXDOTXHUEHQHItFLRILVFDOSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRVSRUPRGLILFDo}HV
QDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOEHPFRPRQDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR

$V SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO VmR HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV
³&3&´  H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR ,)56  VmR HPLWLGDV SHOR International
Accounting Standards Board ³,$6%´  2 &3& H R ,$6% SRVVXHP FDOHQGiULRV SDUD DSURYDomR GH
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVH,)56RTXDOSRGHUmRVRIUHUDOWHUDo}HVDTXDOTXHUPRPHQWRHVREUHRV
TXDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDOTXHULQJHUrQFLD$VVLPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHSUHYHUTXDLV
HTXDQGRVHUmRDSURYDGRVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVRXQRYDV,)56TXHSRVVDPGHDOJXPD
IRUPDLPSDFWDUDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHOD&RPSDQKLD3RUWDQWRH[LVWHR
ULVFRGHTXHDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDVHMDPDOWHUDGDVHPUD]mRGHQRYRV
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVSUHYLVWRVSHOR&3&HQRUPDWL]DGRVSHOD&90EHPFRPRGR,)56HPLWLGRV
SHOR,$6%RTXHSRGHUiDIHWDUDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHOD&RPSDQKLD

L
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHRHPLVVRUDWXH

$&RPSDQKLDQmRDWXDHPSDtVHVHVWUDQJHLURV

M
5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV

A Companhia pode incorrer em perdas financeiras e reputacionais por conta de relacionamento
com acionistas e/ou clientes cujas atividades possam vir a gerar impactos socioambientais
negativos, afetando os negócios, o resultado e a reputação da Companhia.
$V VXEVLGLiULDV 27 '790 H 27 6HUYLFHU DGPLQLVWUDP RX DWXDP HP IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR TXH
SRVVXHP FRQWUDSDUWHV RX LQYHVWHP HP VRFLHGDGHV TXH SRGHP WHU VXDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV
H[SRVWDV DRV IDWRUHV GR ULVFR VRFLRDPELHQWDO (YHQWXDLV PDQLIHVWDo}HV GRV IDWRUHV GR ULVFR
VRFLRDPELHQWDO QDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV GDV FRQWUDSDUWHV RX HPSUHVDV LQYHVWLGDV GRV )XQGRV
DGPLQLVWUDGRVSHODV6XEVLGLiULDVSRGHPDFRQWHFHUQDVPDLVYDULDGDVIRUPDVHHPGLIHUHQWHVJUDXVGH
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LQWHQVLGDGH QDV GLPHQV}HV HFRQ{PLFD VRFLDO H DPELHQWDO LPSRQGROKHV SHUGDV ILQDQFHLUDV HRX
UHSXWDFLRQDLV TXH SRGHP DIHWDU D LPDJHP GD &RPSDQKLD LPSRQGROKHV DLQGD SHUGDV ILQDQFHLUDV
LPSDFWDQGRDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVUHVXOWDGRVHUHSXWDomR

As política socioambientais da Companhia podem se provar ineficazes em determinadas
situações, ensejando responsabilidade civil e administrativa da Companhia

([LVWHDSRVVLELOLGDGHTXHDVSROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLVLPSOHPHQWDGDVSHOD&RPSDQKLDVHPRVWUHP
LQHILFD]HVHPGHWHUPLQDGDVVLWXDo}HVHQVHMDQGRDUHVSRQVDELOL]DomRGD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGR
FRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH /HLQGHGHDJRVWRGH
FRQIRUPHDOWHUDGD DUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOpREMHWLYDHVROLGiULDRTXHVLJQLILFDGL]HUTXHD
REULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDQmRGHSHQGHGDGHPRQVWUDomRGHFXOSDPDVDSHQDVGD
UHODomRHQWUHDDWLYLGDGHH[HUFLGDHRVGDQRVYHULILFDGRV QH[RGHFDXVDOLGDGH HSRGHUiDIHWDUWRGRV
DTXHOHV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH FRQWULEXHP SDUD D RFRUUrQFLD GR GDQR DPELHQWDO RX GHOD VH
EHQHILFLHPLQFOXLQGRRVIRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVGD&RPSDQKLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRPSURYDomR
GHFXOSDGRVDJHQWHVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVHDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
3RUWDQWRDUHVSRQVDELOL]DomRQDHVIHUDFLYLOSRGHDWLQJLUWDQWRRSROXLGRUGLUHWRFRPRRSROXLGRULQGLUHWR
GH PRGR TXH D FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV SDUD SUHVWDomR GH TXDLVTXHU VHUYLoRV UHODFLRQDGRV DRV
HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV SRGH JHUDU UHVSRQVDELOLGDGH GD &RPSDQKLD SRU HYHQWXDLV GDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRVSHORVWHUFHLURVFRQWUDWDGRV

$GLFLRQDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDSUHYLVWDJHQHULFDPHQWHSHOD/HL
)HGHUDOQHSHOR'HFUHWR)HGHUDOQD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGD
QDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDSRUWRGDDomRRXRPLVVmRTXHYLROHDVUHJUDVMXUtGLFDVGHXVRJR]RSURPRomR
SURWHomRHUHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWH$UHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDGHFRUUHGHXPDDomRRX
RPLVVmR GR DJHQWH TXH LPSRUWH QD YLRODomR GH TXDOTXHU QRUPD GH SUHVHUYDomR SURWHomR RX
UHJXODPHQWDomRGRPHLRDPELHQWHHWDOFRPRDUHVSRQVDELOLGDGHSHQDOGHSHQGHGDYHULILFDomRGH
FXOSDRXGRORSDUDVXDFDUDFWHUL]DomRQRVWHUPRVGDUHFHQWHMXULVSUXGrQFLDGR6XSHULRU7ULEXQDOGH
-XVWLoD

N
5LVFRV5HODFLRQDGRVD)DWRUHV0DFURHFRQ{PLFRV

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a COVID-19, pode levar a uma maior
volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão
da Companhia.
6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWDPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRR&29,'R=LNDR(ERODD
JULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH0pGLRRX0(56HD
6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRPHUFDGR
GH FDSLWDLV JOREDO QDV LQG~VWULDV PXQGLDLV QD HFRQRPLD PXQGLDO H EUDVLOHLUD QRV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR

$ GHFODUDomR GD SDQGHPLD GD &29,' GHVHQFDGHRX VHYHUDV PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWRUHVXOWDQGRHPPHGLGDV
UHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQUHVWULo}HVDYLDJHQVH
WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
1R%UDVLODOJXQVHVWDGRVHPXQLFtSLRVVHJXLUDPHVVDVSURYLGrQFLDVDGRWDQGRPHGLGDVSDUDLPSHGLU
RXUHWDUGDUDSURSDJDomRGDGRHQoDFRPRUHVWULomRjFLUFXODomRHRLVRODPHQWRVRFLDOTXHUHVXOWDUDP
QRIHFKDPHQWRGHVKRSSLQJViUHDVGHJUDQGHFLUFXODomRSDUTXHVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV$OpP
GLVVRHVVDVPHGLGDVLQIOXHQFLDUDPRFRPSRUWDPHQWRGDSRSXODomRHPJHUDOUHVXOWDQGRQDDFHQWXDGD
TXHGDRXDWpPHVPRQDSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHVGHFRPSDQKLDVGHGLYHUVRVVHWRUHVEHPFRPRQD
UHGXomRGUiVWLFDGHFRQVXPR$GLFLRQDOPHQWHR%UDVLOWHPHQIUHQWDGRRVXUJLPHQWRGHQRYDVYDULDQWHV
GD&29,'TXHYrPFDXVDQGRXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRQ~PHURGHLQIHFo}HVKRVSLWDOL]Do}HVH
yELWRVRTXHSRGHUiSURORQJDUDSDQGHPLDGD&29,'QR%UDVLOHHPWRGRRPXQGRHUHVXOWDUHP
QRYRV SHUtRGRV GH TXDUHQWHQD H ORFNGRZQ UHVWULo}HV D YLDJHQV H WUDQVSRUWH S~EOLFR IHFKDPHQWR
SURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVHUHGXomRJHUDOQRFRQVXPR
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$VVLPQRYDVYDULDQWHVGD&29,'SRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRPHUFDGRGHFDSLWDLVHRSUHoRGH
XQLWVGD&RPSDQKLDQHJRFLDGDVQD%

$GLFLRQDOPHQWHXPDUHFHVVmRHRXGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDJOREDOQRWDGDPHQWHQR%UDVLOLQFOXLQGR
DXPHQWRGRGHVHPSUHJRSRGHUHVXOWDUHP L PHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPRWDQWRGXUDQWH
D SDQGHPLD GD &29,' TXDQWR GHSRLV TXH R VXUWR GLPLQXLU LL UHFHLR GRV FRQVXPLGRUHV GH
DGRHFHUHPH LLL DXPHQWRGDLQDGLPSOrQFLDGHYLGRDRLPSDFWRQDFRQGLomRILQDQFHLUDGDSRSXODomR
FRPRFRQVHTXrQFLDGDSDQGHPLD

$SDQGHPLDGH&29,'WDPEpPUHVXOWRXHPXPDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRVPHUFDGRVILQDQFHLURV
EUDVLOHLURVHLQWHUQDFLRQDLVHHPLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVLQFOXLQGRWD[DVGHMXURVFkPELRHVSUHDGV
GHFUpGLWR$WtWXORGHH[HPSORFRPRUHVXOWDGRGDPDLRUYRODWLOLGDGHRcircuit breakerGD%IRLDFLRQDGR
 RLWR YH]HVQRPrVGHPDUoRGHHRYDORUGRVDWLYRVIRLLPSDFWDGRQHJDWLYDPHQWH4XDLVTXHU
FKRTXHV RX PRYLPHQWRV LQHVSHUDGRV QHVVHV IDWRUHV GH PHUFDGR SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV
FRQGLo}HVILQDQFHLUDVGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHFRPRFRQVHTXrQFLDLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVD
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

4XDOTXHUVXUWR GH XPD GRHQoD TXH DIHWH R FRPSRUWDPHQWR GDVSHVVRDV RX TXH GHPDQGH SROtWLFDV
S~EOLFDVGHUHVWULomRjFLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRj
HFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHPUHVXOWDUWDPEpPHPLPSDFWRVVRFLRHFRQ{PLFRVGHORQJRDOFDQFHLQFOXLQGR
XPD SRVVtYHO TXHGD GD DUUHFDGDomR QR SDtV H XPD HOHYDomR GD GHPDQGD SRU JDVWRV S~EOLFRV HP
VHWRUHVIXQGDPHQWDLVFHQiULRHPTXHSRGHPVHUSURPRYLGDVDOWHUDo}HVOHJLVODWLYDVSDUDLPSRUDLQGD
TXH WHPSRUDULDPHQWH WUDWDPHQWR WULEXWiULR PDLV RQHURVR jV DWLYLGDGHV HPSUHVDULDLV R TXH SRGHUi
DIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

5HVVDOWDVHTXHDVFRQVHTXrQFLDVUHIHULGDVDFLPDSRGHPYLUDVHUHPVLJQLILFDWLYDPHQWHDJUDYDGDV
SHOR VXUJLPHQWR GH QRYDV FHSDV H YDULDQWHV GR FRURQDYtUXV HP GLYHUVDV UHJL}HV GR PXQGR FRP
GLIHUHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVHFRQVHTXrQFLDVLPSUHYLVtYHLVSURORQJDQGRRVHIHLWRVGHVFULWRVQRTXHWDQJH
RVIDWRUHVGHULVFRUHODFLRQDGRVjDWXDOSDQGHPLD

$SyVDGLPLQXLomRGRVXUWRGD&29,'D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRFRQWLQXDUDWHU
LPSDFWRVPDWHULDOPHQWHDGYHUVRVHPVHXVQHJyFLRVFRPRUHVXOWDGRGRLPSDFWRHFRQ{PLFRQDFLRQDOH
JOREDOLQFOXLQGRTXDOTXHUUHFHVVmRGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDRXDXPHQWRQRVQtYHLVGHGHVHPSUHJR
QR%UDVLOTXHMiRFRUUHUDPRXSRVVDPYLUDRFRUUHU$&RPSDQKLDQmRWHPFRQKHFLPHQWRGHHYHQWRV
FRPSDUiYHLVTXHSRVVDPIRUQHFHUXPDRULHQWDomRSDUD&RPSDQKLDTXDQWRDRHIHLWRGDGLVVHPLQDomR
GD&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDOGRVXUWRGD&29,'p
DOWDPHQWHLQFHUWR

2V LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,' WDPEpP SRGHP SUHFLSLWDU RX DJUDYDU RV RXWURV ULVFRV
LQIRUPDGRVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

As políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos de mercado, de crédito e operacional
da Companhia podem não ser totalmente eficazes para mitigar a exposição aos riscos causados
ou potencializados pela atual pandemia.

$H[WHQVmRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'QRVQHJyFLRVQDFRQGLomRILQDQFHLUDQDOLTXLGH]
HQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDGHSHQGHUiGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRV
LPSUHYLVtYHLV H TXH GHSHQGHP GH GLYHUVRV IDWRUHV TXH HVWmR IRUD GR VHX FRQWUROH LQFOXLQGR D
SRVVLELOLGDGHGHRQGDVDGLFLRQDLVGHVXUWRVHDLQWHQVLGDGHGDUHWUDomRHFRQ{PLFDUHVXOWDQWHGDVDo}HV
WRPDGDVRXDVHUHPWRPDGDVSHODVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVHPUHVSRVWDjSDQGHPLD
$HFRQRPLDGR%UDVLOSHUPDQHFHYXOQHUiYHODIDWRUHVH[WHUQRVRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUH
RFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRGR%UDVLOHVREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

$JOREDOL]DomRGRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVDXPHQWRXDVYXOQHUDELOLGDGHVGRVSDtVHVDHYHQWRVDGYHUVRV
$SHVDUGDPHOKRUDVLJQLILFDWLYDGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDTXDQWRjGpFDGDSDVVDGDHGRFUHVFLPHQWRHP
VXD UHVLOLrQFLD FRQWUD IDWRUHV H[WHUQRV R %UDVLO SHUPDQHFH YXOQHUiYHO D IOXWXDo}HV ILQDQFHLUDV H
HFRQ{PLFDVLQWHUQDFLRQDLVLQFOXVLYHFRPUHODomRDSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHSDtVHVGHPHUFDGRV
HPHUJHQWHV
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$VUHFHQWHVHFRQWtQXDVUHFHVV}HVHFULVHVHPGHWHUPLQDGRVSDtVHVHXURSHXVHUHGXo}HVQDWD[DGH
FUHVFLPHQWRQDHFRQRPLDFKLQHVDDIHWDPDHFRQRPLDEUDVLOHLUDGHPXLWDVIRUPDVJHUDQGRLQFOXVLYH
XPD UHWUDomR QRV IOX[RV FRPHUFLDLV H GH FDSLWDO H XPD UHGXomR QRV SUHoRV GH FRPPRGLWLHV R TXH
LPSDFWDDFHUWH]DGRLQYHVWLGRUHDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRU

$GLFLRQDOPHQWHFULVHVHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVHP
YDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGH
PHUFDGRGDVVXDVDo}HV

$RFRUUrQFLDGHHIHLWRVQHJDWLYRVFRPRRVPHQFLRQDGRVDFLPDSRGHOHYDUjGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HV
PDFURHFRQ{PLFDV QR %UDVLO H RV LPSDFWRV GHFRUUHQWHV WHULDP LPSDFWR GLUHWR VREUH R QHJyFLR GD
&RPSDQKLDOLPLWDQGRDVXDFDSDFLGDGHGHDWLQJLUVXDVPHWDV

Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, o que poderá afetar
adversamente os negócios da Companhia e seus resultados operacionais, bem como o preço
de negociação de seus valores mobiliários.
2DPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLURWHPLQIOXHQFLDGRKLVWRULFDPHQWHHFRQWLQXDLQIOXHQFLDQGRRGHVHPSHQKR
GDHFRQRPLDGRSDtVHDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGRHPGHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDHDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV

$ UHFHQWH LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD QR %UDVLO FRQWULEXLX SDUD D UHGXomR GD FRQILDQoD GR PHUFDGR QD
HFRQRPLD EUDVLOHLUD H SDUD R DJUDYDPHQWR GD VLWXDomR GR DPELHQWH SROtWLFR LQWHUQR$OpP GLVVR RV
PHUFDGRVEUDVLOHLURVWLYHUDPXPDXPHQWRQDYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHVGHYiULDV
LQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRVREUHDFXVDo}HVGHODYDJHPGHGLQKHLURHFRUUXSomRFRQGX]LGDVSHOD
3ROtFLD)HGHUDOEUDVLOHLUDHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOLQFOXLQGRDPDLRULQYHVWLJDomRFRQKHFLGD
FRPR³/DYD-DWR´7DLVLQYHVWLJDo}HVWLYHUDPXPLPSDFWRQHJDWLYRQDHFRQRPLDHQRDPELHQWHSROtWLFR
GR SDtV 'LYHUVRV SROtWLFRV LPSRUWDQWHV LQFOXLQGR PHPEURV DWXDLV H DQWLJRV GR JRYHUQR IHGHUDO
EUDVLOHLUR H GR SRGHU OHJLVODWLYR EHP FRPR H[HFXWLYRV GH DOWR HVFDOmR GH JUDQGHV FRUSRUDo}HV H
HPSUHVDVHVWDWDLVQR%UDVLOIRUDPSUHVRVFRQGHQDGRVSRUYiULDVDFXVDo}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR
FHOHEUDUDPDFRUGRVGHFRQILVVmRFRPSURPRWRUHVIHGHUDLVHRXUHQXQFLDUDPRXIRUDPGHVWLWXtGRVGH
VHXV FDUJRV FRPR UHVXOWDGR GHVVDV LQYHVWLJDo}HV GD /DYD -DWR (VVHV LQGLYtGXRV VXSRVWDPHQWH
DFHLWDUDPVXERUQRVSRUPHLRGHSURSLQDVHPFRQWUDWRVFRQFHGLGRVSHORJRYHUQRDGLYHUVDVHPSUHVDV
GH LQIUDHVWUXWXUD SHWUyOHR H JiV H FRQVWUXomR HQWUH RXWUDV 2V PRQWDQWHV GHVVDV SURSLQDV
VXSRVWDPHQWH ILQDQFLDYDP FDPSDQKDV SROtWLFDV GH SDUWLGRV TXH IRUPDYDP D FRDOL]mR GR JRYHUQR
DQWHULRU OLGHUDGD SHOD H[SUHVLGHQWH 'LOPD 5RXVVHII TXH QmR IRUDP FRQWDELOL]DGDV RX GLYXOJDGDV
SXEOLFDPHQWH(VVHVUHFXUVRVWDPEpPIRUDPVXSRVWDPHQWHGHVWLQDGRVDRHQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGH
FHUWRVLQGLYtGXRV2VHIHLWRVGD/DYD-DWRDVVLPFRPRRXWUDVLQYHVWLJDo}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR
UHVXOWDUDPHPXPLPSDFWRDGYHUVRQDLPDJHPHQDUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPR
QDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRDPELHQWHSROtWLFRHGRVPHUFDGRVGH
FDSLWDLV$ &RPSDQKLD QmR WHP FRQWUROH H QmR SRGH SUHYHU VH WDLV LQYHVWLJDo}HV RX GHQ~QFLDV HP
DQGDPHQWR OHYDUmR D XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD RX VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD
IXQFLRQiULRVGRJRYHUQRHRXHPSUHVDVVXUJLUmRQRIXWXUR

2SRWHQFLDOUHVXOWDGRGHVWDVHRXWUDVLQYHVWLJDo}HVpLQFHUWRPDVHODVMiWLYHUDPXPLPSDFWRQHJDWLYR
VREUHDLPDJHPHUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGR
VREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LU
D XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD IXQFLRQiULRV H
H[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVHHVWDWDLVVXUJLUmRQRIXWXUR$&RPSDQKLDWDPEpP
QmRSRGHSUHYHURVUHVXOWDGRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPRLPSDFWRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRXR
PHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR

3RUILPLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHVWXGRVPDFURHFRQ{PLFRVYLQFXODPDFHOHULGDGHGDUHFXSHUDomRGD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDDRVXFHVVRQDUHDOL]DomRGHFDPSDQKDVGHYDFLQDomRFRQWUDD&29,'$SHVDU
GH UHIHULGDV FDPSDQKDV Mi WHUHP VLGR LQLFLDGDV QR WHUULWyULR QDFLRQDO D YHORFLGDGH QD DTXLVLomR GH
YDFLQDVHLQVXPRVSHOR*RYHUQR)HGHUDOEHPFRPRDFRQGXomRGDVFDPSDQKDVGHYDFLQDomRSHODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVWrPVLGRIRUWHPHQWHFULWLFDGDVQR%UDVLOHLQWHUQDFLRQDOPHQWH1HVVHVHQWLGR
QmR p SRVVtYHO SUHYHU HP TXH PRPHQWR RV tQGLFHV GH UHFXSHUDomR HFRQ{PLFD H GH DXPHQWR GD
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FRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVQRPHUFDGREUDVLOHLURYROWDUmRDDOFDQoDURXVHUHVWDEHOHFHUHPSDWDPDUHV
VXSHULRUHVDRVDWXDLVFRPRUHVXOWDGRGDVSROtWLFDVGHVD~GHS~EOLFDLPSOHPHQWDGDV

A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários, em especial em
decorrência da pandemia, poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de
vender as ações e units de emissão da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
2 LQYHVWLPHQWR HP YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV HPHUJHQWHV WDO FRPR R %UDVLO
HQYROYH FRP IUHTXrQFLD PDLRU ULVFR HP FRPSDUDomR D RXWURV PHUFDGRV PXQGLDLV FRP FRQGLo}HV
SROtWLFDVHHFRQ{PLFDVPDLVHVWiYHLVVHQGRWDLVLQYHVWLPHQWRVFRQVLGHUDGRVHPJHUDOGHQDWXUH]D
PDLVHVSHFXODWLYD

(VVHV LQYHVWLPHQWRV HVWmR VXMHLWRV D GHWHUPLQDGRV ULVFRV HFRQ{PLFRV H SROtWLFRV WDLV FRPR HQWUH
RXWURV L PXGDQoDV QR DPELHQWH UHJXODWyULR ILVFDO HFRQ{PLFR H SROtWLFR TXH SRVVDP DIHWDU D
FDSDFLGDGH GH LQYHVWLGRUHV GH REWHU UHWRUQR WRWDO RX SDUFLDO HP UHODomR D VHXV LQYHVWLPHQWRV H
LL UHVWULo}HVDLQYHVWLPHQWRHVWUDQJHLURHDUHSDWULDPHQWRGRFDSLWDOLQYHVWLGR$OpPGLVVRWDPEpP
GHYHP VHU FRQVLGHUDGRV RV LPSDFWRV GR &29,' QR PHUFDGR EUDVLOHLUR GH YDORUHV PRELOLiULRV
OHYDQGRjPDLRUYRODWLOLGDGHHIDOWDGHOLTXLGH]

2 PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLUR p VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU PHQRV OtTXLGR H PDLV
FRQFHQWUDGRHYROiWLOTXHRVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVGRV(VWDGRV8QLGRV(VWDVFDUDFWHUtVWLFDV
GH PHUFDGR SRGHP OLPLWDU VXEVWDQFLDOPHQWH D FDSDFLGDGH GRV WLWXODUHV GDV XQLWV H GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDGHYHQGHUVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQRPRPHQWRHDRSUHoRTXHGHVHMDUHPH
FRPRUHVXOWDGRSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRYDORUGHPHUFDGRGHWDLVYDORUHVPRELOLiULRV$OpPGLVVR
RVSUHoRVGDVXQLWVQHJRFLDGDVQD%VmRSRUH[HPSORDOWDPHQWHDIHWDGRVSRUIOXWXDo}HVQDWD[DGH
FkPELR GR GyODU GRV (8$ H SHOR GHVHPSHQKR GDV SULQFLSDLV EROVDV GH YDORUHV GRV (8$ 4XDOTXHU
DXPHQWRQDWD[DGHMXURVHPRXWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWHQRV(VWDGRV8QLGRVSRGHUHGX]LUDOLTXLGH]
JOREDOHRLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVHPLQYHVWLUQRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR

O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas do Brasil, pode afetar
adversamente a Companhia.
$ HFRQRPLD EUDVLOHLUD WHP VLGR FDUDFWHUL]DGD SHOD IUHTXHQWH H VLJQLILFDWLYD LQWHUYHQomR GR JRYHUQR
EUDVLOHLURTXHFRQVWDQWHPHQWHXWLOL]DDVSROtWLFDVPRQHWiULDVGHFUpGLWRILVFDLVHRXWUDVSDUDLQIOXHQFLDU
D HFRQRPLD EUDVLOHLUD $V Do}HV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD FRQWURODU D LQIODomR H PDQWHU R
IXQFLRQDPHQWR GH RXWUDV SROtWLFDV HQYROYHUDP HQWUH RXWURV FRQWUROHV GH VDOiULR H SUHoR
GHVYDORUL]DomRFDPELDOFRQWUROHVVREUHRIOX[RGHFDSLWDOHGHWHUPLQDGRVOLPLWHVVREUHEHQVLPSRUWDGRV
HVHUYLoRV$&RPSDQKLDQmRWHPQHQKXPFRQWUROHVREUHHQmRSRGHSUHYHUTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDV
R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRGH DGRWDU QR IXWXUR 2 QHJyFLR D FRQGLomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRSUHoRGHVXDVDo}HVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSRU
PXGDQoDVQDVSROtWLFDVS~EOLFDVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVHSRURXWURVIDWRUHVFRPR

• FUHVFLPHQWRRXGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
• IOXWXDo}HVQDVWD[DVFDPELDLV
• LQIODomR
• IOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURV
• UHGXo}HVHPQtYHLVVDODULDLVHGHUHQGD
• FUHVFLPHQWRGHWD[DVGHGHVHPSUHJR
• OLTXLGH]GRVPHUFDGRVQDFLRQDLVGHHPSUpVWLPRVGHFDSLWDLVHILQDQFHLURV
• SROtWLFDHUHJLPHILVFDOH
• RXWURVDFRQWHFLPHQWRVGHQDWXUH]DSROtWLFDVRFLDOHHFRQ{PLFDQR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$ LQFHUWH]D TXDQWR j LPSOHPHQWDomR SHOR JRYHUQR GH PXGDQoDV UHIHUHQWHV D SROtWLFDV PRQHWiULDV
ILVFDLVHSUHYLGHQFLiULDVEHPFRPRjOHJLVODomRGHFRUUHQWHGHVWDVSROtWLFDVSRGHPFRQWULEXLUSDUDD
LQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDSDUDRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGR%UDVLOH
QRSUHoRGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDV
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2FHQiULRSROtWLFRGRSDtVSRGHLQIOXHQFLDUQRGHVHPSHQKRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHHYHQWXDLVFULVHV
SROtWLFDVSRGHPDIHWDUDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGRFRQIRUPHRFDVR
QDGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHPDLRUYRODWLOLGDGHGRVWtWXORVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDV(VVDV
LQFHUWH]DV H QRYDV PHGLGDV SRGHP DXPHQWDU D YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV
EUDVLOHLURV 1mR p SRVVtYHO SUHYHU VH DV SROtWLFDV GR JRYHUQR DWXDO WHUmR XP HIHLWR DGYHUVR VREUH D
HFRQRPLD EUDVLOHLUD R PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR H FRQVHTXHQWHPHQWH VREUH R QHJyFLR GD
&RPSDQKLD

A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário de
incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado das suas
ações.
1R SDVVDGR R %UDVLO UHJLVWURX DOWDV WD[DV GH LQIODomR TXH WLYHUDP HP FRQMXQWR FRP GHWHUPLQDGDV
Do}HVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRPEDWrODHIHLWRVQHJDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
(PMXQKRGHDWD[DGHLQIODomRDFXPXORXQRDQRVHQGRTXHDVWD[DVGHLQIODomRGRV
DQRVDQWHULRUHVIRUDPGHHPHPHHPFRQIRUPHPHGLGDSHOR
,*30 $V PHGLGDV DGRWDGDV SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD R FRQWUROH LQIODFLRQiULR LQFOXtUDP D
PDQXWHQomR GH UtJLGDV SROtWLFDV PRQHWiULDV FRP HOHYDGDV WD[DV GH MXURV FRQVHTXHQWHPHQWH
UHVWULQJLQGR D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H UHGX]LQGR R FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR 2 &2320
IUHTXHQWHPHQWH DMXVWD D WD[D GH MXURV HP VLWXDo}HV GH LQFHUWH]D HFRQ{PLFD SDUD DWLQJLU PHWDV
HVWDEHOHFLGDVQDSROtWLFDHFRQ{PLFDGRJRYHUQREUDVLOHLUR7DPEpPREVHUYDVHFRPRFRQVHTXrQFLD
GLUHWDGDLQIODomRRPDUFDGRDXPHQWRGDWD[D,3&$ ËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR 
DIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHHSRUWDQWRUHGX]LQGRLQYHVWLPHQWRV

$ LQIODomR EHP FRPR DV PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV SDUD FRPEDWrOD H D HVSHFXODomR S~EOLFD VREUH
SRVVtYHLV PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV IXWXUDV WHP SURGX]LGR HIHLWRV QHJDWLYRV UHOHYDQWHV VREUH D
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHFRQWULEXtGRSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLODXPHQWDQGRDYRODWLOLGDGHGR
PHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLD

6H R %UDVLO VH GHSDUDU FRP LQIODomR RX GHIODomR VLJQLILFDWLYDV QR IXWXUR R QHJyFLR RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVLPSDFWDQGR
QHJDWLYDPHQWHDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HV

A instabilidade cambial pode afetar negativamente a Companhia.
+LVWRULFDPHQWHDPRHGDEUDVLOHLUDWHPVHFDUDFWHUL]DGRSRUVRIUHUIRUWHRVFLODomR(PGHGH]HPEUR
GHDWD[DGHFkPELRHUDGH5SDUD86RTXHUHSUHVHQWRXXPDGHSUHFLDomRGH
HPFRPSDUDomRFRPDWD[DYLJHQWHHPGHGH]HPEURGH(PGHGH]HPEURGHDWD[D
GHFkPELRHUDGH5SDUD86RTXHUHSUHVHQWRXXPDDSUHFLDomRGHHPFRPSDUDomR
FRPDWD[DYLJHQWHHPGHGH]HPEURGH(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELRHUD
GH5SDUD86RTXHUHSUHVHQWRXXPDDSUHFLDomRGHHPFRPSDUDomRFRPDWD[D
YLJHQWHHPGHGH]HPEURGH(PGHMXQKRGHDWD[DGHFkPELRHUDGH5SDUD
86 UHSUHVHQWDQGR XPD GHSUHFLDomR GH  HP FRPSDUDomR FRP D WD[D YLJHQWH HP  GH
GH]HPEURGH$SyVRLQtFLRGDSDQGHPLDGH&29,'RUHDOGHVYDORUL]RXDEUXSWDPHQWHHP
UHODomRDRGyODUUHIOHWLQGREDL[DVWD[DVGHMXURVXPFHQiULRHFRQ{PLFRHPDFHQWXDGDGHWHULRUDomRH
XPDFULVHSROtWLFD$YDOLDQGRDGHVYDORUL]DomRGRV~OWLPRVWUrVDQRVWLYHPRVXPDFXPXODGRGH
1mRKiJDUDQWLDVGHTXHRUHDOQmRFRQWLQXDUiDRVFLODUVLJQLILFDWLYDPHQWHHPFRPSDUDomRDRGyODU
QRUWHDPHULFDQRHGHTXHQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

$LQGDDGHVYDORUL]DomRGRUHDOHPUHODomRDRGyODUSRGHFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR
%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVRTXHDIHWDGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
UHVWULQJH R DFHVVR DR PHUFDGR ILQDQFHLUR LQWHUQDFLRQDO H SRGH GHVHQFDGHDU LQWHUYHQo}HV
JRYHUQDPHQWDLVLQFOXVLYHSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVUHFHVVLYDV$&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWH
DIHWDGDSHODVYDULDo}HVQDVWD[DVGHFkPELR
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Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente o
preço das ações de emissão da Companhia.
$ &RPSDQKLD SRGH VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGD SHOD SHUFHSomR GRV LQYHVWLGRUHV TXDQWR DRV ULVFRV
UHODFLRQDGRV j FODVVLILFDomR GH FUpGLWR GD GtYLGD VREHUDQD GR %UDVLO $V DJrQFLDV GH FODVVLILFDomR
DYDOLDP UHJXODUPHQWH R %UDVLO H VXDV FODVVLILFDo}HV VREHUDQDV TXH VH EDVHLDP HP XPD VpULH GH
IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
FiOFXORVGHGtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV

$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV LQWHUQDFLRQDLV GH UDWLQJ &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV WtWXORV
HPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDVIRUDPDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH$FRQWLQXDomRRXRDJUDYDPHQWRGD
DWXDO UHFHVVmR EUDVLOHLUD H D FRQWtQXD LQFHUWH]D SROtWLFD HQWUH RXWURV IDWRUHV SRGHP OHYDU D QRYRV
UHEDL[DPHQWRV4XDOTXHUQRYDGHJUDGDomRGDVFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSRGHULD
DXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

Acontecimentos e a percepção do risco em outros países poderão afetar adversamente o preço
de mercado dos valores mobiliários emitidos por empresas brasileiras, inclusive as ações da
Companhia.
2YDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpLQIOXHQFLDGRSHODV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHV$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRV
QHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRV
GDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVHPHVSHFLDODTXHOHVQHJRFLDGRVHPEROVDVGHYDORUHV

)DWRUHV FRPR D UHFHQWH WHQVmR SROtWLFD QRV (VWDGRV 8QLGRV H D QRYD SDQGHPLD GR &29,' TXH
DFUHVFHQWRXXPDQRYDIRQWHGHLQFHUWH]DjDWLYLGDGHHFRQ{PLFDJOREDOLPSDFWDPVLJQLILFDWLYDPHQWHR
PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR'DGDDIDOWDGHGHILQLomRHPUHODomRDRHVFRSRHpSRFDGR
FRQWiJLRGD&29,'EHPFRPRDLPSRVLomR RXUHOD[DPHQWRSHULyGLFR GHPHGLGDVGHSURWHomRSRU
JRYHUQRV HP GLYHUVDV UHJL}HV JHRJUiILFDV XP VXUWR H HIHLWRV FDXVDGRV HP XPD MXULVGLomR SRGHP
FDXVDU LPSDFWR QHJDWLYR HP WRGR R PXQGR ILQDQFHLUR DSHVDU GD FRQWHQomR UHODWLYD HP RXWUDV
MXULVGLo}HV(VVHVGHVGREUDPHQWRVEHPFRPRSRVVtYHLVFULVHVHIRUPDVGHLQVWDELOLGDGHSROtWLFDGDt
GHFRUUHQWHV RX GH TXDOTXHU RXWUR DFRQWHFLPHQWR DLQGD LPSUHYLVWR SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD

Mudanças das taxas básicas de juros pelo Banco Central podem prejudicar a Companhia.
2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVmRFRQGX]LGRVQR%UDVLORQGHR&RPLWrGH3ROtWLFD0RQHWiULDGR%DQFR
&HQWUDOGR%UDVLO&2320HVWDEHOHFHDPHWDGDWD[DEiVLFDGHMXURVSDUDRVLVWHPDEDQFiULREUDVLOHLUR
HUHDOL]DPXGDQoDVQHVWDWD[DFRPRXPLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDPRQHWiULD$WD[DEiVLFDGHMXURVpD
WD[D PpGLD DMXVWDGD GRV ILQDQFLDPHQWRV GLiULRV DSXUDGRV QR 6LVWHPD (VSHFLDO GH /LTXLGDomR H GH
&XVWyGLD 6(/,& SDUDWtWXORVIHGHUDLV

(VWDV YDULDo}HV GD WD[D EiVLFD GH MXURV SRGHP SUHMXGLFDU D &RPSDQKLD DFDUUHWDQGR HQWUH RXWURV
HIHLWRVDUHGXomRGDGHPDQGDSRUVHXVSURGXWRVGHFUpGLWRHGHLQYHVWLPHQWRRDXPHQWRGRFXVWRGH
FDSWDomRGHUHFXUVRVHGRULVFRGHLQDGLPSOHPHQWRGRVVHXVFOLHQWHV

Uma parte significativa dos negócios da Companhia depende da B3.

$%pD~QLFDEROVDGHYDORUHVS~EOLFDQR%UDVLOHXPYROXPHVLJQLILFDWLYRGDVDWLYLGDGHVGRVIXQGRV
TXH D &RPSDQKLD DGPLQLVWUD p FRQGX]LGR DWUDYpV GD % SHOD TXDO VmR FREUDGDV DV WD[DV GH
FRPSHQVDomR FXVWyGLD H RXWURV VHUYLoRV ILQDQFHLURV GD % SUHVWDGRV SHOD UHIHULGD HQWLGDGH $
&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHD%QmRLPSRUiUHVWULo}HVjQHJRFLDomRQmRH[LJLUiJDUDQWLDV
DGLFLRQDLV RX H[LJrQFLDV GH PDUJHP QmR DXPHQWDUi DV WD[DV H[LVWHQWHV RX QmR LQWURGX]LUi QRYDV
WD[DVHQWUHRXWUDVPHGLGDV$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUXPDGDVVLWXDo}HVDFLPDSRGHWHUXPHIHLWR
DGYHUVRPDWHULDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HV
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$GLFLRQDOPHQWHD%HVWiVXMHLWDDIDWRUHVH[WHUQRVTXHSRGHPJHUDULQWHUUXSo}HVQDVQHJRFLDo}HV
GRVDWLYRVDOLOLVWDGRVLQWHUURPSHQGRRIOX[RGHLQIRUPDo}HVGRPHUFDGR3RUH[HPSORHPUD]mRGDV
LQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGH&29,'GXUDQWHRPrVGHPDUoRGHD%VRIUHX RLWR 
SDUDOLVDo}HV circuit-breakers  HP VXDV QHJRFLDo}HV ,PSDFWRV VHPHOKDQWHV DRV GHVFULWRV DFLPD
SRGHPYROWDUDRFRUUHUSURYRFDQGRDRVFLODomRGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%HDLQWHUUXSomRGRIOX[R
GHLQIRUPDo}HVRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRPDWHULDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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'HVFULomRGRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

$&RPSDQKLDSRVVXLDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVDWUHODGDVjVWD[DVGHPHUFDGRHSRUWDQWRVHQVtYHLVjV
PXGDQoDVGDPHVPDQRPHUFDGRFRQIRUPHVHXVDWLYRVILQDQFHLURV

5LVFRGHPHUFDGRpGHILQLGRFRPRDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHSHUGDVUHVXOWDQWHVGDIOXWXDomR
QRVYDORUHVGHPHUFDGRGHH[SRVLo}HVGHWLGDVSHOR*UXSR27(VWDVSHUGDVSRGHPVHULQFRUULGDVHP
IXQomRGRLPSDFWRSURGX]LGRSHODYDULDomRGHWD[DVGHMXURVSDULGDGHVFDPELDLVSUHoRVGHDo}HVH
GHFRPPRGLWLHVHQWUHRXWURV

7HVWHGHHVWUHVVH stress test 
6LPXODomRGHFRQGLo}HVH[WUHPDVHDQiOLVHGRLPSDFWRGHVVDVVREUHRVDWLYRV&RQVLGHUDXPDUXSWXUD
GR SDGUmR GH FRPSRUWDPHQWR GDV YDULiYHLV ILQDQFHLUDV FDXVDQGR SHUGDV PDLRUHV GR TXH DV
PHQVXUDGDVQRFiOFXORGR9D5VHQGRGHILQLGRXWLOL]DQGRVHRVFHQiULRVGHHVWUHVVHH[WUHPRVLQWHUQRV
RXGLVSRQLELOL]DGRVSHOD%

5LVFRGH7D[DGH-XURV
'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGD&RPSDQKLDLQFRUUHUHPJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGH
WD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV

$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH
$&RPSDQKLDXWLOL]DRFiOFXORGR9DOXHDW5LVN9D5SDUDPpWULFRSDUDDJHVWmRGHULVFRGHPHUFDGR
GRVVHXVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV29D5HVWLPDDPDLRUSHUGDHVSHUDGDHPFRQGLo}HVQRUPDLVGH
PHUFDGRFRQVLGHUDQGRXPKRUL]RQWHGHWHPSRHXPLQWHUYDORGHFRQILDQoD3DUDRFiOFXORXWLOL]DPRV
FRPR SDUkPHWURV XP LQWHUYDOR GH FRQILDQoD GH  XP KRUL]RQWH GH  GLD H SDUD R FiOFXOR GDV
YRODWLOLGDGHV D PHWRGRORJLD (:0$ Exponentially Weighted Moving Average  FRP IDWRU GH
GHFDLPHQWRH[SRQHQFLDO ODPEGD GH

$EDL[RTXDGURFRPRVYDORUHVFDOFXODGRVSDUDDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV

'DWD

9D5
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e suas controladas figuram como partes em procedimentos administrativos e
processos judiciais de natureza cível, tributária e administrativa, decorrentes do curso normal de suas
atividades, os quais possuem estimativa de perda remota, possível e provável. As provisões da
Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, com base na análise individual de
cada processo por seus advogados internos e externos, sendo constituídas provisões para
processos avaliados por seus consultores jurídicos como processos com chance de perda provável.
Em 30 de junho de 2021, nós tínhamos o conhecimento de que éramos partes em 15 (quinze)
processos entendidos como relevantes pela Administração da Companhia que representam um valor
envolvido aproximado de R$1.623.508 mil, conforme discriminado na tabela abaixo:
Montante Envolvido
(em R$ mil)
1.598.066
850
24.591
Não mensurável
1
1.623.508

Natureza
Cível
Trabalhista
Tributário
Administrativo
Outros
Total Geral

Número de Processos
2
10
1
1
1
15

Em 30 de junho de 2021, a Companhia não havia constituído qualquer provisão para contingências
relacionadas à processos de que é parte, tendo em vista que a avaliação quanto à expectativa de
perda dos mesmos, pela administração e seus assessores jurídicos, é de perda possível ou remota.
Os processos descritos neste item foram selecionados considerando sua capacidade de representar
impacto significativo ao patrimônio da Companhia, à sua capacidade financeira ou aos seus
negócios. Foram considerados, ainda, na seleção de processos relevantes, independentemente do
valor envolvido, processos judiciais ou administrativos que possam representar um impacto
significativo na imagem da Companhia ou, ainda que, possam, de alguma forma, influenciar a
decisão do investidor em investir em valores mobiliários de emissão da Companhia.
(i)

Contingências Cíveis

Destacamos abaixo as principais contingências cíveis que a Companhia e suas controladas, em
conjunto, são partes:
Processo nº 1002919-82.2013.8.26.0100
a. Juízo

8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado
de São Paulo

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

6.2.2013

d. Partes no processo

Autor: Union National Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Financeiros e Mercantis (“Fundo”)
Réus: Global Capital S.A. (Agente Cobradora e ConsultoraSelecionadora de Direitos Creditórios); Banco Bradesco
(Custodiante) e OT DTVM (administrador do Fundo desde a sua
constituição até 12 de setembro de 2011, substituída, depois, por
decisão dos cotistas do Fundo, pela BRL Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A (“BRL”). Diante do conflito de
interesse da BRL, a ROOT passou a exercer certas funções da
administração do Fundo a partir de 22 de outubro de 2012,
conforme prévia autorização da CVM e aprovação em assembleia
de cotistas.
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Processo nº 1002919-82.2013.8.26.0100
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 500.000.000,00 (valor histórico da causa)
R$ 1.594.226.957,31 (valor envolvido)

f. Principais fatos

Trata-se de ação proposta para condenar os Réus a indenizar
prejuízos sofridos pelo Fundo em razão de suposta culpa dos
Réus. De acordo com o Autor, a OT DTVM não teria (i) mantido
atualizada e em perfeita ordem toda a documentação relativa às
operações do Fundo, incluindo seus respectivos registros
contábeis (conforme Capítulo 7, item IV, “b”, do Regulamento do
Fundo e arts. 33 e 34, I, “a” e “g” da Instrução da CVM nº 356); (ii)
prestado informações essenciais para a proteção dos interesses
dos quotistas do Fundo, sobretudo “informar imediatamente à
Agência de Classificação de risco a ocorrência (...) [sobre] fatos e
informações relevantes relativos ao Fundo, aos Cedentes, aos
Sacados ou ao Custodiante, enquanto o Programa de
Securitização estiver sob a avaliação de Agência de Classificação
de Risco” (conforme Capítulo 7, item IV, “bb” do Regulamento do
Fundo); (iii) permitido apenas a compra dos títulos se elegíveis,
observados TODOS os critérios e procedimentos definidos pelo
Regulamento; e (iv) fiscalizado todos os que participam da
estrutura do Fundo e, mesmo que optasse por terceirizar algumas
de suas funções (como de seleção de créditos, gestão da carteira
do fundo e custódia), não se isentaria da responsabilidade pelos
atos praticados pelos prestadores de serviços contratados
(conforme Capítulo 7, item IV, “z” do Regulamento do Fundo). A
ação foi julgada improcedente quanto a responsabilidade da
Companhia, e parcialmente procedente para condenar apenas a
Global Capital S.A. a indenizar a Autora em relação aos danos
emergentes consistentes nos valores pagos pelos títulos
adquiridos pelo Fundo da MW Participações e Empreendimentos
(R$63.519.168,00), cujo lastro não foi demonstrado. Quanto à OT
DTVM, a ação foi julgada improcedente, tendo sido consignada a
ausência do nexo de causalidade entre sua conduta e o hipotético
dano alegado pelo Fundo Union, isto é, a sentença concluiu que
a OT DTVM não teve qualquer tipo de influência nos resultados
negativos sofridos pelo Fundo, não sendo possível, portanto,
atribuir-lhe o dever de indenizar. O valor deverá ser apurado em
sede de liquidação de sentença, devendo ser atualizado pela
Tabela Prática do E. TJSP desde a data do desembolso pela parte
requerente, e ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
incidir a partir da data da citação da requerida Global Capital S.A.
Foi interposto recurso de apelação pelo Fundo, pleiteando a
reforma integral da sentença, que se encontra pendente de
julgamento.

g. Chance de perda

Remoto

h. Impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, haverá apenas impacto financeiro a ser
apurado em fase de liquidação de sentença.
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Processo nº 0307067-15.2015.8.24.0020
a. Juízo

1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Criciúma, Estado de
Santa Catarina

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

20.7.2015

d. Partes no processo

Autor: Fundação de Previdência Complementar dos Empregados
ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq e do INPA
Réus: Oliveira Trust Servicer S.A. (“OT”), Canguru S/A Indústria e
Comércio de Produtos Plásticos, Jorge Zanatta Investimentos
Ltda., Jorge Zanatta Administração de Bens e Participação Ltda.,
Jorge Eduardo Zanatta, Luiz Carlos Zanatta. José Norberto
Perucchi, Rejane Zanatta Rodrigues e Imbralit Industria e
Comercio de Artefatos de Fibrocimento Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 2.338.503,62 (valor histórico da causa)
R$ 3.839.069,28 (valor envolvido)

f. Principais fatos

Trata-se de ação de execução extrajudicial, originada de suposto
descumprimento das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário –
Contrato nº 208/2009 para cobrança do montante de R$
2.338.503,62, em que a OT atuava na qualidade de Interveniente
Fiduciário, representando os interesses dos titulares das CCBs.
A OT opôs embargos à execução pugnando pela ilegitimidade
ativa da FIPECQ e sua ilegitimidade passiva, os quais foram
acolhidos em sentença, que extinguiu a execução com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A
FIPECQ foi condenada ao pagamento, nos Embargos à
Execução, das custas e honorários de sucumbência, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa. Houve apelação pela
parte contrária, que pende de julgamento

g. Chance de perda

Remota

h. Impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, haverá impacto financeiro.

(ii)

Contingências Trabalhistas

Em 30 de junho de 2021, a controlada OT DTVM figurava como parte em 10 (dez) processos
trabalhistas, os quais totalizam o valor envolvido de aproximadamente R$850 mil reais. Todos os
processos possuem probabilidade de perda remota.
Referidas contingências trabalhistas não dizem respeito a contratos de trabalho firmados diretamente
pela Companhia e/ou quaisquer de suas controladas, mas sim por Construtora contratada por fundo
de investimento imobiliário administrado pela OT DTVM, para a construção de agências bancárias.
As reclamações trabalhistas foram ajuizadas contra a Construtora por seus empregados, os quais
incluíram o Fundo no polo passivo das demandas, de forma subsidiária/solidária, na condição de
contratante da obra, bem como a OT DTVM, na qualidade de instituição administradora do Fundo,
em algumas das reclamações trabalhistas. A OT DTVM entende pela impossibilidade de atribuição
de responsabilidade solidária/subsidiária a terceiros que não o Fundo, por se tratar de efetivo
proprietário do imóvel e único contratante dos serviços prestados pela Construtora. Todos os custos
decorrentes de tais reclamações trabalhistas vêm sendo arcados pelo Fundo.
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(iii)

Contingências Tributárias

Em 30 de junho de 2021, a Companhia e/ou suas controladas figuravam como partes em 1 (um)
processo tributário entendido como relevante pela Administração da Companhia que totaliza o valor
envolvido de aproximadamente R$24 milhões.
Destacam-se abaixo as principais contingências tributárias que a Companhia e suas controladas, em
conjunto, são partes:
Processo nº 18470.729288/2020-89
a. Juízo

Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil

b. Instância

1ª instância administrativa

c. Data de instauração

29/10/2020

d. Partes no processo

Polo ativo: Secretaria da Receita Federal do Brasil
Polo passivo: Oliveira Trust Servicer S.A.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 24.540.378,34 (data-base junho de 2021)

f. Principais fatos

Auto de Infração lavrado para cobrança de eventual diferença de
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre ganhos de
capital supostamente auferidos por investidores de fundo
administrador pela OT Servicer em dezembro de 2015. No
entendimento das autoridades fiscais, a OT Servicer seria a
responsável tributária pelo recolhimento de eventual diferença do
imposto incidente sobre o ganho de capital decorrente da
integralização de cotas de FIP com participações societárias
detidas pelos investidores em duas sociedades. Em 4.12.2020, foi
interposto recurso voluntário que atualmente aguarda julgamento
em primeira instância.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

A discussão ainda se encontra na esfera administrativa, assim,
caso a Companhia não obtenha êxito, ainda poderá levar
discussão para a esfera judicial. Não obstante, os cotistas do
fundo de investimento envolvido, tem capacidade financeira e
garantem, integralmente, todos os custos a serem incorridos ao
longo do processo, incluindo perdas decorrentes de eventual
decisão final desfavorável, de modo que não é esperado que
haverá qualquer impacto econômico-financeiro para a OT Servicer
ou Companhia em decorrência do referido processo.
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(iv)

Contingências Administrativas

Em 30 de junho de 2021, a Companhia e suas controladas figuravam como partes em um processo
administrativo considerado como relevante pela Administração da Companhia, o qual não tem um
valor mensurável na data deste Formulário.
Processo nº 19957.007862/2018-20
a. Juízo

CVM

b. Instância

1ª

c. Data de instauração

04/09/2018

d. Partes no processo

OT DTVM
José Alexandre Costa de Freitas e outros

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

Não mensurável

f. Principais fatos

Processo administrativo instaurado pela CVM para apurar
eventual responsabilidade da OT DTVM e José Alexandre Costa
de Freitas, por supostamente não terem diligenciado em fiscalizar
terceiro contratado (ACRUX Administração de Recursos Ltda. Gestora do Fundo) por fundo de investimento sob sua
administração, em infringência ao art. 65, inciso XV, da Instrução
CVM nº 409, encontrando-se o processo em fase de apreciação
das defesas já apresentadas e, portanto, não há decisão de
mérito, devendo-se aguardar o julgamento do processo.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Aplicação de forma isolada ou cumulada das penalidades
descritas no artigo 11 da Lei 6.385/76 (advertência, multa
pecuniária, inabilitação temporária, suspensão de habilitação ou
registro e proibição temporária).
Quanto ao impacto financeiro, eventual multa a ser aplicada
deverá respeitar o maior dos seguintes valores: (i)
R$50.000.000,00; (ii) dobro do valor da emissão ou da operação
irregular; (iii) 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica
obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito; ou (iv) o dobro
do prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito.
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4.3.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3.
Não aplicável.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que a Companhia ou suas
controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam seus administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores, ou seus investidores ou de suas controladas.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
4.4.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Na data deste Formulário, a subsidiária OT Servicer figura como parte no processo sigiloso relevante
descrito abaixo:
Inquérito Policial nº 921-00066/2017
a. Juízo

Sob sigilo

b. Instância

Não aplicável

c. Data de instauração

2017

d. Partes no processo

Sob sigilo

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Não aplicável – Inquérito Policial, por si só, não implica
contingências financeiras. A legislação brasileira não prevê
infrações penais aplicáveis a empresas, exceto de cunho
ambiental. Eventuais contingências relacionadas aos fatos em
questão apenas poderiam estar relacionadas com
desdobramentos em outros âmbitos, como cível e
administrativo. Ademais, a OT Servicer não é diretamente
envolvida.

f. Principais fatos

Trata-se de Inquérito Policial relacionado com a Operação
Barão Gatuno, que tramita sob sigilo e investiga suposta prática
dos crimes de corrupção, peculato, e lavagem de dinheiro,
decorrentes de desvios de recursos financeiros em Furnas.
A OT Servicer foi incluída na investigação em razão de ter sido
contratada para a emissão de debêntures de SPE denominada
Serra do Facão Participações S.A, destinada à construção e
exploração de projeto da hidrelétrica Serra do Facão, no estado
de Goiás, e para administração da sociedade pelo período de
vigência de tais valores mobiliários. Apura-se, nesse contexto,
a alienação das ações detidas pela OT Servicer para a Serra
Carioca II. Segundo informações públicas, tal participação
acionária teria sido posteriormente alienada da empresa Serra
Carioca II a Furnas por valor superior mediante edição de
medida provisória, que revogou óbice legal à última aquisição.
A OT Servicer já se manifestou nos autos por meio de petições
e de depoimentos pessoais dos seus administradores,
esclarecendo que a companhia deixou a operação antes do
período investigado em razão da exigência de aportes não
previstos inicialmente quando de sua contratação. Tais ações
não poderiam ser alienadas à Furnas justamente em razão de
impeditivo legal que vigorava à época, que determinava que
Furnas apenas poderia deter participação minoritária nas
sociedades que detivessem concessão ou autorização de
geração ou transmissão de energia. O inquérito segue em
trâmite e ainda há diligências pendentes.

g. Chance de perda

Remota.

h. Impacto em caso de perda do
processo

Não aplicável. A Companhia, contudo, está sujeita a possíveis
impactos reputacionais na hipótese de eventual processo penal
ou em razão de matérias veiculadas pela mídia envolvendo o
nome da Companhia com a Operação Barão Gatuno.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6 - Processos Judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e
relevantes em conjunto
Na data deste Formulário, não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto em que a Companhia ou suas controladas figurem
como parte.

1
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
Não aplicável.
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4.7 - Outras contingências relevantes
O Sr. José Alexandre Freitas, exclusivamente enquanto representante legal da OT DTVM, juntamente
com pessoas físicas relacionadas com outras empresas, é investigado no Inquérito Policial nº 502900342.2020.4.02.5101, instaurado perante a Delegacia de Repressão à Corrupção e aos Crimes
Financeiros da Polícia Federal do Rio de Janeiro, com base no Processo Administrativo nº
19957.007862/2018-20, em trâmite perante a Comissão de Valores Mobiliários (conforme item 4.3 do
presente documento), para apurar alegados crimes financeiros previstos nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei
nº 7.492/86. A investigação tem por objeto supostas fraudes na captação e desvio de recursos de
investidores e/ou cotistas do Comanche Clean Energy FIDC Mercantis, e, considerando que a OT
DTVM era administradora do Fundo, à época, a Autoridade Policial intimou o diretor responsável Sr.
José Alexandre Freitas a prestar esclarecimentos. Além da OT DTVM, a Polícia Federal intimou
também representantes da gestora do fundo, da distribuidora de cotas e de empresa responsável por
elaboração de projeção de fluxo de caixa. Em julho de 2020, o administrador intimado apresentou
respostas a ofícios expedidos pela Autoridade Policial e esclareceu as funções desempenhadas por
cada uma das empresas atuantes no Fundo e a atuação diligente e em consonância com todas as
obrigações regulatórias por parte da OT DTVM. Por tratar-se de Inquérito Policial, eventualmente,
outros representantes da Companhia poderiam vir a ser envolvidos nas investigações. De acordo com
os advogados que acompanham o caso, são possíveis as chances de oferecimento de denúncia e
eventual responsabilização criminal de representantes da Companhia.
A OT DTVM recebeu intimação judicial de Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição proposto pela
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER). Em suma a Autora alega que os
investimentos realizados pela aquisição de CCIs emitidas pela STIEBLER foram reputados fraudulentos
em fiscalização realizada pela PREVIC e que a STIEBLER “teria sido beneficiária dos investimentos
reputados como ilegais”.
A OT DTVM não participou da estruturação, distribuição, ou de qualquer renegociação que envolvia as
CCIs da STIEBLER, tendo que sua atuação se limitado exclusivamente na (i) prestação do serviço de
custódia (guarda física da Escritura de Emissão de CCI e das CCI da STIEBLER), e no (ii) registro das
CCIs no ambiente de negociação (B3) e sua posterior baixa junto ao sistema da B3.
Não foi apresentada qualquer manifestação pela OT DTVM, tendo em vista a natureza do protesto.
Argumentos de defesa serão apresentados em eventual propositura de demanda de responsabilização
contra a Oliveira Trust pela Autora, se houver, visto que não há qualquer outra ação interposta contra
a OT DTVM relativamente a esta operação.
Ainda, a OT DTVM e seu Diretor Sr. José Alexandre Costa de Freitas, receberam intimação judicial de
Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição também proposto pela REFER, onde a Autora alega, em
suma, que realizou investimentos em FIDC administrado pela OT DTVM, cujos investimentos
supostamente teriam sido reputados fraudulentos em fiscalização realizada pela PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Referido protesto judicial foi julgado extinto.
Atualmente o processo encontra-se em fase de apelação interposta pela Autora, contra sentença que
indeferiu a petição inicial (por inépcia) e julgou o feito extinto por entender que, no novo CPC, não existe
previsão de protesto interruptivo de prescrição. A discussão em fase recursal diz respeito, portanto, ao
cabimento do protesto interruptivo em si, tendo sido a OT DTVM intimada para apresentar contrarrazões
a esse recurso.
Não foi apresentada qualquer manifestação pela OT DTVM, tendo em vista a natureza do protesto.
Argumentos de defesa serão apresentados em eventual propositura de demanda de responsabilização
contra a Oliveira Trust pela Autora, se houver.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia não possui uma política formal específica de gerenciamento de riscos. No entanto, a
Companhia adota determinadas práticas para o gerenciamento de riscos aos quais a Companhia está
exposta. A Companhia entende que, atualmente, referidas práticas são adequadas para a gestão dos
riscos aos quais a Companhia está exposta, não tendo se mostrado crítica, até o momento, a
necessidade de formalização de política. Em que pese a Companhia não ser obrigada a possuir referida
política formalizada, a Companhia avalia continuamente a necessidade de elaboração de uma política
formal de gerenciamento de riscos, já estando em processo de estruturação de uma política.
A Companhia constantemente monitora mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam
influenciar suas atividades, através de acompanhamento dos principais indicadores de performance,
incluindo as perspectivas em cada segmento do mercado de ativos que atua e condições macro e
microeconômicas de cada segmento.
Além disso, o Conselho de Administração, por meio de suas práticas de governança corporativa, recebe
regularmente atualizações gerenciais e técnicas e relatórios de progresso relativos às subsidiárias da
Companhia e, dessa forma, mantém a supervisão de seus negócios e operações.
Ainda, o Grupo OT adota, desde 2013, através das subsidiárias OT DTVM e OT Servicer, uma Política
Integrada de Gestão de Riscos (“Política de Gestão de Riscos”), aprovada em nível de Diretoria,
atualizada em setembro de 2020, a qual é monitorada pela Diretoria da Companhia e de suas
subsidiárias. A Política de Gestão de Riscos tem o objetivo de orientar os processos de identificação,
avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades da Companhia
e de suas subsidiárias, incorporando a visão de riscos e de governança corporativa, controlando ou
mitigando os riscos operacionais, estratégicos e regulatórios do Grupo OT.
(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

Na data deste Formulário de Referência, não há política formalizada de gerenciamento de riscos pela
Companhia (não obstante, OT DTVM e OT Servicer adotam a Política de Gestão de Riscos desde
2013). Para as práticas adotadas pela Companhia, vide item (a) acima.
(c)
Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política de gerenciamento de riscos
Na data deste Formulário de Referência, não há política formalizada de gerenciamento de riscos pela
Companhia, mas esta entende que sua estrutura operacional e de controles internos é adequada e é
acompanhada continuamente de forma a evoluir com o desenvolvimento dos negócios da Companhia,
vide item (a) acima.
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

D  3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVSHOD
&RPSDQKLDPDVHVWDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUD
PRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVGHPHUFDGRGRVVHXVQHJyFLRV1RHQWDQWRD27'790HD276HUYLFHU
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GHSHUGDVUHVXOWDQWHVGDIOXWXDomRQRVYDORUHVGHPHUFDGRGHSRVLo}HVGHWLGDVSRUXPDLQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDLQFOXLQGRRSHUDo}HVVXMHLWDVjYDULDomRFDPELDOGDVWD[DVGHMXURVGRVSUHoRVGHDo}HVH
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'H DFRUGR FRP D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV 27 '790 DV SULQFLSDLV IHUUDPHQWDV GH
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9D5 Value at Risk SDUDPpWULFR

0HGLGD HVWDWtVWLFD TXH GHWHUPLQD R Pi[LPR GH SHUGD HVSHUDGD GDGR XP KRUL]RQWH GH WHPSR H XP
LQWHUYDORGHFRQILDQoD2VSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSHOD27'790VmRRVPDLVXWLOL]DGRVSHORPHUFDGR
GH QRYHQWDHFLQFRSRUFHQWR GHFRQILDQoDHKRUL]RQWHGHWHPSRGH XP GLD3RUWDQWRR9D5
VLQWHWL]DDSHUGDPi[LPDHVSHUDGDGHQWURGRVOLPLWHVXWLOL]DGRV

3DUDRVIXQGRVTXHWHQKDPSDUkPHWURVGLIHUHQWHVSUHYLVWRVHPUHJXODPHQWRHRXLQVWUXomRGD&90
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3DUDFDOFXODUDYRODWLOLGDGHHFRUUHODomRGRVIDWRUHVGHULVFRVGRVDWLYRVpXWLOL]DGDQRFiOFXORGR9D5D
PHWRGRORJLD(:0$ exponentially weighted moving average FRPIDWRUGHGHFDLPHQWRGH(VVH
PRGHORDWULEXLPDLRUSHVRjVREVHUYDo}HVPDLVUHFHQWHV

7HVWHGHHVWUHVVH stress test 

6LPXODomRGHFRQGLo}HVH[WUHPDVHDQiOLVHGRLPSDFWRGHVVDVVREUHRVDWLYRV&RQVLGHUDXPDUXSWXUD
GR SDGUmR GH FRPSRUWDPHQWR GDV YDULiYHLV ILQDQFHLUDV FDXVDQGR SHUGDV PDLRUHV GR TXH DV
PHQVXUDGDVQRFiOFXORGR9D5VHQGRGHILQLGRXWLOL]DQGRVHRVFHQiULRVGHHVWUHVVHH[WUHPRVLQWHUQRV
RXGLVSRQLELOL]DGRVSHOD%
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&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRVDLQGDjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPUHODomRj27'790RFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpUHDOL]DGRSHORVVHJXLQWHVQtYHLV
KLHUiUTXLFRV

 'LUHWRU3UHVLGHQWH
 'LUHWRUGHcomplianceHJHVWmRGHULVFRV
 ÈUHDGHcomplianceHJHVWmRGHULVFRV

&RPSHWHDR'LUHWRU 3UHVLGHQWHGD27'790




DSURYDUDHVWUXWXUDLQWHJUDGDGHJHVWmRGHULVFRVIL[DQGRDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
HVWDEHOHFHU GLUHWUL]HV H OLPLWHV SDUD R JHUHQFLDPHQWR LQWHJUDGR GD H[SRVLomR DRV GLYHUVRV
ULVFRVH
SXEOLFDUHPFRQMXQWRFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVHPHVWUDLVRUHVXPRGDHVWUXWXUDGH
JHUHQFLDPHQWRGRVGLYHUVRVULVFRV


&RPSHWHDR'LUHWRUGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRGD27'790

 ID]HUFXPSULUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV27'790
 DSURYDUQRUPDVHVSHFtILFDVRJUDXGHDSHWLWHDULVFRVGD27'790HVXDVIDL[DVGHWROHUkQFLD
HDSROtWLFDTXHGHYHUiQRUWHDUWRGRRSURFHVVR
 UHSRUWDUDR'LUHWRU3UHVLGHQWHDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXDQWRjJHVWmRGHULVFRV
 DWHQGHUDRyUJmRUHJXODGRUTXDQWRDRFXPSULPHQWRGDHVWUXWXUDHGDJHVWmRGHULVFRV
 UHVSRQVDELOL]DUVH SHODV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV HP UHODWyULR GH DFHVVR S~EOLFR QR PtQLPR
DQXDOPHQWHFRQWHQGRRUHVXPRGDGHVFULomRGDHVWUXWXUDGHJHVWmRGHULVFRV
 DQDOLVDUDVLQIRUPDo}HV UHODWyULRGHJHVWmRGHULVFRV TXHVLQDOL]HPDVSHFWRVTXDOLWDWLYRVH
TXDQWLWDWLYRV HP UHODomR j HVWUXWXUD H DR SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV GD DGHTXDomR GR
3DWULP{QLRGH5HIHUrQFLDHPUHODomRDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOSDUDDFREHUWXUDGDH[SRVLomR
DRVGLYHUVRVULVFRV
 DFRPSDQKDUHYDOLGDUDHVWUXWXUDHSURFHVVRGHJHVWmRLQWHJUDGDGHULVFRVH
 UHYLVDUHDSURYDUSHULRGLFDPHQWHDPDWUL]GHULVFRVGD27'790EHPFRPRDVXDHVWUXWXUD
GH FRQWUROHV LQWHUQRV H DV Do}HV WRPDGDV SDUD PLQLPL]DU D RFRUUrQFLD GH HYHQWRV TXH
FRPSURPHWDPDUHDOL]DomRGRVREMHWLYRVGD27'790
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&RPSHWHjiUHDGHFRPSOLDQFHHGHJHVWmRGHULVFRGD27'790

 DGRWDUHSUDWLFDUDVGLUHWUL]HVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD27'790
 GRFXPHQWDU GLYXOJDU H GLVSRQLELOL]DU DV PHWRGRORJLDV RV PRGHORV H DV IHUUDPHQWDV TXH
SURSRUFLRQHPDHIHWLYLGDGHQRJHUHQFLDPHQWRLQWHJUDGRGHULVFRV
 LPSOHPHQWDUHJHUHQFLDUSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVJDUDQWLGRUHVGDDGHUrQFLDj3ROtWLFDGH
*HVWmRGH5LVFRVGD27'790
 LGHQWLILFDUDYDOLDUHFRQWURODURVULVFRVUHOHYDQWHVFRQIRUPHGHILQLGRVQHVVDSROtWLFD
 HODERUDU UHODWyULRV SHULyGLFRV VREUH D DGHTXDomR GD HVWUXWXUD H GR SURFHVVR GH JHVWmR GH
ULVFRVGR3DWULP{QLRGH5HIHUrQFLD 35 GDH[SRVLomRHGDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOSDUDD
FREHUWXUDGHVVDVH[SRVLo}HVDULVFRVH
 UHPHWHU LQIRUPDo}HV UHTXHULGDV SHOR %$&(1 VREUH 3DWULP{QLR GH 5HIHUrQFLD H 5LVFRV ±
'HPRQVWUDWLYRGH5LVFRVRX'HPRQVWUDWLYRGH/LPLWHV2SHUDFLRQDLV '/2 

&RPSHWHjiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD27'790

 DWLYLGDGHUHDOL]DGDGHIRUPDLQGHSHQGHQWHGDiUHDGHcomplianceHJHVWmRGHULVFRVH
 UHYLVDUDDGHTXDomRGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD27'790GDHVWUXWXUDGRVSURFHVVRV
H GDV IHUUDPHQWDV GH JHVWmR GH ULVFRV H D ILGHGLJQLGDGH GDV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV QR
5HODWyULRGH*HVWmRGH5LVFRV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVHHVWUXWXUDKLHUiUTXLFDGHQRVVD
HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV YHMD D 6HomR  E LLL  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F  DGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP D DFLPDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRDGRWD
XPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDYHULILFDUD
HIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVGHPHUFDGRHVHPSUHTXHQHFHVViULRUHYLVDVHXVFyGLJRVH
SROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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5.3 - Descrição dos controles internos
(a)
principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
O objetivo dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia é fornecer garantia razoável em relação à confiabilidade de tais documentos, de acordo
com a legislação e regras aplicáveis, bem como de requisitos internos de atividades de controle.
A preparação das demonstrações contábeis tem início com o processo de fechamento contábil,
realizado em uma estrutura de acompanhamento de fechamentos e controles auxiliares de planilhas
eletrônicas, por meio dos quais são monitorados os processos de integração financeira para o sistema
contábil. O processo de fechamento contábil é revisado mensalmente, assegurando-se, assim, que os
números contábeis refletem a posição patrimonial e financeira de forma adequada. A área contábil
prepara as demonstrações contábeis, submetendo-as para revisão da diretoria financeira da
Companhia. Os Diretores da Companhia acreditam que o grau de eficiência dos controles internos
adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório e adequado ao tipo
de atividade e volume de transações que realiza e asseguram a confiabilidade e precisão das
informações constantes de suas demonstrações financeiras.
(b)

estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura de controles internos da Companhia compreende a área Contábil dentre outras atribuições,
é responsável por revisar e verificar a consistência dos registros contábeis efetuados e pela elaboração
das demonstrações contábeis. O Conselho de Administração, dentre outras atribuições, é responsável
por avaliar a efetividade do sistema de controles internos e tomar as principais decisões com relação
ao processo de gerenciamento dos controles internos da Companhia.
(c)
forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A Diretoria também atua na supervisão da eficiência dos controles internos, incumbindo-lhe reexaminar
periodicamente a avaliação de risco e relatar quaisquer descobertas ao Conselho de Administração.
Por fim, o Conselho de Administração, com suporte das áreas supramencionadas, deverá monitorar,
revisar e aprovar as estratégias da Companhia para a gestão do risco.
(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos
da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de
auditoria independente
Os auditores independentes da Companhia obtiveram entendimento dos controles internos relevantes
e conduziram procedimentos apropriados às circunstâncias em conexão com a auditoria das
informações financeiras do período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, oportunidade em que
não identificaram deficiências significativas para fins de recomendações.
(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Não aplicável, uma vez que os auditores independentes da Companhia não identificaram deficiências
significativas para fins de recomendações.
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  (P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOR
HPLVVRU SDUD SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU

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
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDVIRUPDLVSDUDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD1RHQWDQWRR*UXSR27HVWiFRPSURPHWLGRFRPDpWLFDH
LQWHJULGDGH QRV VHXV UHODFLRQDPHQWRV LQWHUQRV FRQWHPSODQGR FRODERUDGRUHV HVWDJLiULRV H MRYHQV
DSUHQGL]HV  H H[WHUQRV FRQWHPSODQGR FOLHQWHV LQYHVWLGRUHV yUJmRV UHJXODGRUHV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRHWF DOpPGHSUH]DUHLQFHQWLYDUDSUiWLFDGHXPDFXOWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGHJHVWmRGH
ULVFRV QD H[HFXomR GH VXDV DWLYLGDGHV SRVVXLQGR HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO IRUPDOL]DGD SDUD WDQWR
&RPRSULQFLSDLVPHFDQLVPRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDSUHYHQomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSRGHP
VHUFLWDGRV L WUHLQDPHQWRGRVFRODERUDGRUHVJDUDQWLQGRDOLQKDPHQWRGDFXOWXUDGHFRPSOLDQFHH LL 
DGRomRGHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHUHODFLRQDGRVDRVULVFRVUHJXODWyULRVLQFRUULGRV SUHYHQomRGH
LOtFLWRV GH PHUFDGR GH FDSLWDLV ± FRPR insider trading H front running ± H DGHTXDomR GDV RIHUWDV H
PDWHULDO GH PDUNHWLQJ  DQWLFRUUXSomR H SUHYHQomR j ODYDJHP GH GLQKHLUR H SRU ILP SUHYHQomR D
FRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVHQWUHFRODERUDGRUHVHDVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVRXHQWUHDVXQLGDGHVGH
QHJyFLRH[LVWHQWHV

$GLFLRQDOPHQWHDVVXEVLGLiULDV27'790HD276HUYLFHUSRVVXHPSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVIRUPDLV
YROWDGDVSDUDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDWDLVFRPR L &yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD LL 3ROtWLFDGH3UHYHQomRj&RUUXSomR LLL 3ROtWLFD
GH&RQIRUPLGDGH LY 3ROtWLFDGH3UHYHQomRj/DYDJHPGH'LQKHLURH)LQDQFLDPHQWRDR7HUURULVPRH
Y &DQDOGH'HQ~QFLDV

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
$ iUHD GH &RPSOLDQFH H &RQWUROHV ,QWHUQRV GD 27 '790 p UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR GR
IXQFLRQDPHQWRHGDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHFRQWHPSODQGR
GHQWUHVXDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHV

• 3UHYHQomRj/DYDJHPGH'LQKHLURH)LQDQFLDPHQWRDR7HUURULVPR
• 3UHYHQomRj&RUUXSomR
• $GHTXDo}HVGRVFRQWUROHVjVQRUPDVLQWHUQDVHH[WHUQDV
• (ODERUDomRGH5HODWyULRV
• )LVFDOL]DomRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
• *HUHQFLDPHQWRGRULVFRFRUSRUDWLYR 2SHUDFLRQDO&UpGLWR0HUFDGRH/LTXLGH] 
• *HUHQFLDPHQWRGRULVFRVRFLRDPELHQWDOH
• *HVWmRGH&DSLWDO

$iUHDGHComplianceH&RQWUROHV,QWHUQRVGD27'790HVWiVXERUGLQDGDDR'LUHWRUGHCompliance
H*HVWmRGH5LVFRVHUHSRUWDVHXVUHVXOWDGRVWDPEpPSDUDR&RPLWrGHComplianceH5LVFRVDPERV
GD27'790HEXVFDQGRJDUDQWLUTXHDLQGHSHQGrQFLDGHVXDDWXDomRDiUHDSRVVXLOLYUHDFHVVRj
GRFXPHQWRVDUTXLYRVHVLVWHPDVSDUDREWHUTXDLVTXHULQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDRH[HUFtFLRGH
VXDVDWULEXLo}HV

(PDGLomRjiUHDGHComplianceH&RQWUROHV,QWHUQRVD27'790WDPEpPFRQWDFRPD&RPLVVmRGH
eWLFDDiUHDGH*HVWmRGH3HVVRDVHFRPDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
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&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDD&RPLVVmRGHeWLFDpFRPSRVWD
SRU DWp  GRLV  PHPEURV GD 'LUHWRULD DOpP GH  XP  FRODERUDGRU LQGLFDGR SHORV GLUHWRUHV VHQGR
LQVWDXUDGD TXDQGR GD RFRUUrQFLD GH DWR V  LQGHYLGR V  GR V  FRODERUDGRU HV  $V DWULEXLo}HV GD
&RPLVVmRGHeWLFDVmRDVVHJXLQWHV

• SURFHGHUjDSXUDomRGHDWRIDWRRXFRQGXWDTXHFRQVLGHUDUSDVVtYHOGHYLRODomRDSULQFtSLRRX
QRUPDpWLFRSURILVVLRQDOGHFLGLQGRVREUHDDSOLFDomRGDSHQD
• HVFODUHFHUG~YLGDTXDQWRjLQWHUSUHWDomRGDVQRUPDVGR&yGLJRGHeWLFDH
• 5HFRPHQGDUDDGRomRGHQRUPDVFRPSOHPHQWDUHVjVGLVSRVLo}HVGR&yGLJRGHeWLFD

-iDiUHDGHJHVWmRGHSHVVRDVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDp
UHVSRQViYHOSHODVDWLYLGDGHVGHUHFUXWDPHQWRHVHOHomRWUHLQDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRSHVTXLVDGH
FOLPDHGXFDomRFRUSRUDWLYDFDUJRVHVDOiULRVSODQRVGHFDUUHLUDJHVWmRGHGHVHPSHQKRJHVWmRGH
EHQHItFLRVVD~GHRFXSDFLRQDOLQFHQWLYRVHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOHQJDMDPHQWRPRWLYDomRDWUDomR
HUHWHQomRGHWDOHQWRV

3RUILPDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD27'790DTXDODWXDFRPWRWDODXWRQRPLDHLQGHSHQGrQFLD
VREUHDVGHPDLVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVHUHSRUWDDR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD27'790WHPFRPR
SULQFLSDOIXQomRRH[DPHGRVSURFHVVRVLQWHUQRVYHULILFDQGRDDGHTXDomRHYDOLGDomRGRVSURFHVVRV
GDVLQIRUPDo}HVHUHJLVWURVUHFRPHQGDQGRPHOKRULDVTXDQGRQHFHVViULR&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD
HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD27'790DiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDDYDOLD

• DHIHWLYLGDGHHDHILFLrQFLDGRVVLVWHPDVHSURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGHJHUHQFLDPHQWR
GH ULVFRV H GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD FRQVLGHUDQGR RV ULVFRV DWXDLV H SRWHQFLDLV ULVFRV
IXWXURV
• D FRQILDELOLGDGH D HIHWLYLGDGH H D LQWHJULGDGH GRV SURFHVVRV H VLVWHPDV GH LQIRUPDo}HV
JHUHQFLDLV
• D REVHUYkQFLD DR DUFDERXoR OHJDO j UHJXODPHQWDomR LQIUD OHJDO jV UHFRPHQGDo}HV GRV
RUJDQLVPRVUHJXODGRUHVHDRVFyGLJRVGHFRQGXWDLQWHUQRVDSOLFiYHLVDRVPHPEURVGRTXDGUR
IXQFLRQDOGDIXQFLRQDOGDLQVWLWXLomR
• DVDOYDJXDUGDGRVDWLYRVHDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVjIXQomRILQDQFHLUDGDLQVWLWXLomRH
• DVDWLYLGDGHVRVVLVWHPDVHRVSURFHVVRVUHFRPHQGDGRVRXGHWHUPLQDGRVSHOR%DQFR&HQWUDO
GR%UDVLOQRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HVGHVXSHUYLVmR

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.

$ &RPSDQKLD FRQWD FRP XP &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD IRUPDOPHQWH DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH DEULO GH  H DSOLFiYHO D WRGRV RV GLUHWRUHV
FRODERUDGRUHVHVWDJLiULRVHMRYHQVDSUHQGL]HVSUHYHQGRWDPEpPTXHIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRFRQWUDWDGRVGHYHPPDQWHURVPDLVDOWRVSDGU}HVGHpWLFDHSURILVVLRQDOLVPRVHUHPLG{QHRV
LPSDUFLDLVHWUDQVSDUHQWHVHPVXDDWXDomR

• 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.
7RGRVRVQRYRVFRODERUDGRUHVUHFHEHPFySLDHWUHLQDPHQWRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHGHYHP
IRUPDOL]DU VHX DFHLWHHQWHQGLPHQWR GXUDQWH R SURFHVVR DGPLVVLRQDO $GLFLRQDOPHQWH VmR UHDOL]DGRV
WUHLQDPHQWRVSHULyGLFRVVREUHWHPDVFRPRUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOSUHYHQomRjFRUUXSomRH
SUHYHQomR j ODYDJHP GH GLQKHLUR H ILQDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR UHIRUoDQGR R SDGU}HV H YDORUHV
HVSHUDGRVGRVFRODERUDGRUHV

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas.

430

PÁGINA: 76 de 319

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

5.4 - Programa de Integridade

(PFDVRGHYLRODomRRXGHVFXPSULPHQWRGDVFRQGXWDVSUHYLVWDVQR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDRV
FRODERUDGRUHVILFDPVXMHLWRVjVVDQo}HVOHJDLVDSOLFiYHLVDOpPGDVVDQo}HVLQWHUQDVDEDL[RGHVFULWDV

• $GYHUWrQFLDYHUEDO
• $GYHUWrQFLDHVFULWD
• 6XVSHQomR
• 'HPLVVmRH
• 'HPLVVmRSRUMXVWDFDXVD

• 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&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPDEULOGH
 HVWDQGR GLVSRQtYHO QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV DWUDYpV GR VHJXLQWH FDPLQKR
KWWSVZZZROLYHLUDWUXVWFRPEUZSFRQWHQWXSORDGVB&RGLJRGH(WLFDH&RQGXWD
)LQDO3RUWDOSGI

EVHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
$&RPSDQKLDFRQWDFRPFDQDOGHGHQ~QFLDVIRUPDOL]DGRFRPJHVWmRLQWHUQDUHDOL]DGDSHODiUHDGH
complianceHTXHpDSOLFiYHODWRGDVDVVRFLHGDGHVGR*UXSR27

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
2FDQDOGHGHQ~QFLDVGD&RPSDQKLDpDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHWHUFHLURVHVWDQGR
GLVSRQtYHOQDSiJLQDGDHPSUHVDGLYXOJDGDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD GD &RPSDQKLD FRQWD FRP PHFDQLVPRV GH JDUDQWLD GH DQRQLPDWR H
SURWHomRjGHQXQFLDQWHV

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
$WXDOPHQWHDVGHQ~QFLDVVmRDSXUDGDVSHODiUHDGHcomplianceHHQFDPLQKDGDVSDUDDYDOLDomRGD
&RPLVVmRGHeWLFDDPEDVGD&RPSDQKLDTXDQGRFRQILUPDGDDSURFHGrQFLD

F VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDV YLVDQGR j LGHQWLILFDomR GH YXOQHUDELOLGDGHV H GH ULVFR GH SUiWLFDV LUUHJXODUHV QDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRIRLSDUWHGHTXDOTXHUSURFHVVRGHIXVmR
DTXLVLomRHUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV'HVWDIRUPDD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHQmRVHU
QHFHVViULDDDGRomRGHTXDOTXHUSURFHGLPHQWRHVSHFtILFRGHJHVWmRGHULVFRVDHVVHUHVSHLWR

G FDVR R HPLVVRU QmR SRVVXD UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

1mRVHDSOLFD
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5.5 - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos
adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do
emissor a tais riscos
Não houve alterações significativas nos riscos identificados pela Companhia, tampouco alterações na
política de gestão de riscos, no último exercício social.

432

PÁGINA: 78 de 319

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6 - Outras inf. Relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 5 que não tenham
sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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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

03/09/2014

Forma de Constituição do Emissor

Assembleia de acionistas

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR

$ &RPSDQKLD p D KROGLQJ GR *UXSR 27 TXH FRQWUROD GLUHWDPHQWH D 0&)/ 3DUWLFLSDo}HV 6$ D
+ROGLQJ7UXVW6$HD2OLYHLUD7UXVW6HUYLFHU6$HLQGLUHWDPHQWHD2OLYHLUD7UXVW'LVWULEXLGRUDGH
7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV 6$ ³27 '790´  27 3DJDPHQWRV 6$ D 65& &RPSDQKLD
6HFXULWL]DGRUDGH&UpGLWRV)LQDQFHLURVHD65&,,±&RPSDQKLD6HFXULWL]DGRUDGH&UpGLWRV)LQDQFHLURV
6$

$KLVWyULDGR*UXSR27WHYHVHXLQtFLRHPPDLRGHTXDQGRGDDTXLVLomRGD27'790 QDpSRFD
GHQRPLQDGD'LVWULJROG'790/WGDSRVWHULRUPHQWH2OLYHLUD%DVWRV'790/WGD SHORVDWXDLVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV HJUpJLRV GH RXWUDV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV H FRP ERD H[SHULrQFLD QR PHUFDGR GH
FDSLWDLV

$RORQJRGRVDQRVR*UXSR27H[SDQGLXRVVHXVQHJyFLRVHGLYHUVLILFRXRVVHXVSURGXWRVHVHUYLoRV
FRPRREMHWLYRGHIRUPDUDPDLVFRPSOHWDSODWDIRUPDGHDGPLQLVWUDomRGHIXQGRVHVHUYLoRVILGXFLiULRV
QR %UDVLO D ILP GH PHOKRU DWHQGHU RV VHXV FOLHQWHV 7HQGR LQLFLDGR VXDV DWLYLGDGHV FRPR XPD
GLVWULEXLGRUD GH YDORUHV PRELOLiULRV HP  Mi HP  LQLFLRX D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH
DGPLQLVWUDomRILGXFLiULDHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR

(P  IRL D SULPHLUD HPSUHVD FUHGHQFLDGD MXQWR j %0 )%RYHVSD FRPR $JHQWH 5HJLVWUDGRU H
&XVWRGLDQWH GH 7tWXORV WHQGR LQLFLDGR WDLV DWLYLGDGHV FRP &pGXODV GH &UpGLWR ,PRELOLiULR &&,  (P
LQLFLRXDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH$JHQWHGH*DUDQWLD RX$JHQWH$GPLQLVWUDWLYRRX7UXVWHH 
SDVVDQGRDDX[LOLDURSHUDo}HVSULYDGDVGHFUpGLWRELODWHUDLVRXVLQGLFDOL]DGDVDWXDQGRGHDFRUGRFRP
DQHFHVVLGDGHGRVFUHGRUHVLQYHVWLGRUHVHDX[LOLDQGRRWRPDGRUGHFUpGLWRFRPLQIRUPDo}HV~WHLVDR
FXPSULPHQWRGHVHXVFRPSURPLVVRV

(P  H  UHVSHFWLYDPHQWH UHFHEHX D DXWRUL]DomR GD &90 SDUD D SUHVWDomR GH VHUYLoRV
TXDOLILFDGRV GH L  FXVWyGLD SDUD IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV H DWLYRV ILQDQFHLURV H LL  HVFULWXUDomR GH
TXRWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR1RDQRVHJXLQWHWRUQRXVHXPDGDVSULPHLUDV'790VDSDUWLFLSDU
GR6LVWHPDGH3DJDPHQWRV%UDVLOHLUR 63% FRPRVHUYLoRGHFRQWDGHOLTXLGDomR(PUHFHEHX
DXWRUL]DomRSDUDHVFULWXUDomRGHDo}HVGHErQWXUHVHGHPDLVYDORUHVPRELOLiULRV

(P  IRL FULDGD D iUHD GH WUDQVIRUPDomR GLJLWDO GHQRPLQDGD ),1722/6 TXH GHVGH HQWmR p D
SULQFLSDOUHVSRQViYHOSHORGHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDVGHURE{VFRPIRFRQDPHOKRUDGHSHUIRUPDQFH
HTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVJHUDGDVSHODVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLD

1R DQR GH  IRL LQLFLDGR R SURFHVVR GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD GR *UXSR 27 TXH UHVXOWRX
FRQFOXtGDHPPDLRGHTXDQGRDWLQJLXDHVWUXWXUDVRFLHWiULDDWXDO

$VHPSUHVDVGR*UXSR27WrPIRFRQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVILGXFLiULRVDRPHUFDGRHPHVSHFLDOR
VHUYLoRGH$JHQWH)LGXFLiULRHPHPLVV}HVGHYDORUHVPRELOLiULRVRVHUYLoRGHtrusteeHPRSHUDo}HV
GH VHFXULWL]DomR D DGPLQLVWUDomR ILGXFLiULD GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR H D SUHVWDomR GH VHUYLoRV
TXDOLILFDGRVDRVIXQGRV

2 *UXSR 27 WHP LQYHVWLGR GH IRUPD SHUPDQHQWH QR GHVHQYROYLPHQWR GH SODWDIRUPDV H VLVWHPDV
SUySULRV YLVDQGR D TXDOLGDGH H SHUIRUPDQFH GRV SURFHVVDPHQWRV GDV RSHUDo}HV EHP FRPR QR
DXPHQWRGRSRUWIyOLRGHSURGXWRVGHVWLQDGRVDRPHUFDGR
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial
ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 6 que não tenham
sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. Este Sumário não contém todas as
informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. Portanto, 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, incluindo as informações contidas nas seções
“Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro”, e “Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia”, nas páginas Erro! Indicador não definido. e 12 deste Prospecto, bem
como nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10.
Comentários dos Diretores”, respectivamente, do Formulário de Referência, além das nossas
demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as informações
de nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo
40 da Instrução CVM 400.
Visão Geral
A Companhia acredita ser uma das plataformas financeiras de referência em soluções para
administração de fundos e serviços fiduciários no Brasil, atuando de ponta a ponta em uma
plataforma digital, com tecnologia desenvolvida internamente. Atua desde maio de 1991 na
prestação de serviços ligados ao mercado primário e secundário de valores mobiliários,
destacando- se o serviço de Agente Fiduciário em emissão de debêntures e CRIs (Certificados de
Recebíveis Imobiliários), Agente de Garantia em operações estruturadas de securitização de
recebíveis, custodiante e escriturador de valores mobiliários, e administrador e gestor não
discricionário de fundos de investimento (FIDC- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios; FII
– Fundo de Investimento Imobiliário; FIP – Fundo de Investimento em Participações; e FI 555
(Fundos de Investimentos regulados pela Instrução CVM 555). Após 3 décadas de excelência nos
serviços mencionados acima, em 2021, atingiu a marca de mais de R$ 794 bilhões em volume de
emissões em que atua como Agente Fiduciário, equivalente a mais de 1.600 contratos celebrados,
e conquistou, em 2020, o primeiro lugar no ranking Anbima de administração e custódia de FIDCs,
com mais de R$ 40 bilhões integralizados. Para evidenciar ainda mais a forte performance
financeira e operacional, no segundo trimestre de 2021 a margem líquida foi de 39,8% e a margem
EBITDA atingiu 55%, além de um CAGR de 39,5% referente ao EBITDA do período de 2018 a
2020.
Com a sua plataforma digital, a Companhia fornece, através de suas subsidiárias, uma interface de
fácil acesso aos clientes, que consolida todas as informações e documentos relevantes tanto dos
ativos administrados e custodiados quanto das emissões de valores mobiliários em que a
Companhia como Agente Fiduciário ou Agente Administrativo (“trustee”). A proposta da Companhia
é atuar no mercado financeiro promovendo a permanente satisfação dos clientes, colaborando para
o bem-estar de todos os envolvidos diretamente e da sociedade. A Companhia pretende ser
reconhecida como referência empresarial no setor financeiro pela qualidade dos seus serviços,
pela competência dos seus profissionais e pelos valores que pratica. Na Oliveira Trust, se preza
pelo respeito, dignidade e a honestidade com o próximo. Não é tolerado qualquer tipo de
discriminação de diversidade cultural, social, religiosa e racial.
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A história da Companhia se iniciou em 1991, com pioneirismo no primeiro serviço de Agente
Fiduciário. Logo em 1996, seus armários de papel foram transformados em imagens indexadas,
sendo assim criado um arquivo digital das operações e, em 1998, foi iniciada uma nova linha de
negócios, na administração de fundos de investimentos. De 2003 a 2004, a Companhia se tornou a
primeira empresa credenciada na BM&F Bovespa para registro de CCIs e abriu filial em São Paulo.
A partir de 2006, foram ampliados os serviços, passando a fornecer o serviço de Agente
Administrativo e a prestar os serviços qualificados de Custódia e Escrituração de ativos, após
autorização da CVM em 2010. Assim, a Companhia se tornou uma das primeiras Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) a participar do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em
2011. Com a constante expansão da empresa, a Companhia migrou para uma nova sede em 2016,
ocupando mais de 1600 m2 no Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, no Rio de Janeiro.
Em 2019, foi dado um importante passo em direção a Transformação Digital, criando a FINTOOLS,
nossa área de transformação digital junto com o cubo de inovação. Ao longo dos anos soubemos
crescer de forma saudável e no ano de 2021 contamos com cerca de 232 funcionários, mais de
R$1,0 trilhão em volume de emissão desde a fundação e 511 mil investidores. O resultado disso é
nossa robusta base de clientes, com grandes nomes como Marfrig, Cielo, Fortbrasil, Quero-Quero,
Nubank, Corteva, Credz, Light, Grupo Big, Syngenta, Sabemi, Stone, Pravaler, B2W, e outros.
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A Companhia presta os serviços descritos a seguir:
Agente Fiduciário
A atuação da Companhia como Agente Fiduciário é caracterizada pela representação de credores
em qualquer modalidade de operação de crédito, através da interlocução junto aos investidores, às
companhias emissoras ou tomadoras dos recursos, aos órgãos fiscalizadores e,
consequentemente, ao mercado. Atualmente, a Companhia é reconhecida no mercado de capitais
especialmente pelo controle de obrigações contratuais, e em sua atuação na preservação dos
direitos dos investidores, consolidando sua atuação em operações estruturadas, o que tornou a
Companhia uma empresa de referência na prestação de serviços de Agente Fiduciário em
emissões de CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRI - Certificados de Recebíveis
Imobiliários, Debêntures - Públicas ou Privadas, LIG - Letra Imobiliária Garantida, LFs - Letras
Financeiras e NP - Notas Promissórias.
Agente Administrativo
Através dos serviços de Agente Administrativo ou de Garantia, como também é chamado, ou
simplesmente “Trustee”, a Companhia auxilia operações privadas de crédito, bilaterais ou
sindicalizadas, atuando de acordo com a necessidade dos credores/investidores, e auxiliando o
tomador de crédito e eventuais garantidores com informações úteis ao cumprimento de seus
compromissos.
Esse serviço contempla o monitoramento de informações relativas aos contratos de garantia (como
fluxos de recebíveis, formalização de documentos e apuração de garantias, dentre outros),
contando com sistemas de controle, envio de lembretes periódicos, leitores de arquivos de
cobrança, para aplicação de eventuais critérios de elegibilidade e monitoramento da carteira em
garantia e atendimento customizado conforme a estrutura da operação.
Comumente, a presença do Agente Administrativo na operação é bastante vantajosa para os
credores, que se veem representados e abastecidos de informações. É também um grande
benefício para o devedor, já que a atividade do Agente o aproxima da parte credora na operação,
além de contribuir para a regularidade de suas obrigações.
Administração de Fundos
A Administração Fiduciária de Fundos de Investimento compreende as atividades relacionadas,
direta ou indiretamente, ao funcionamento e manutenção do fundo, como a supervisão diligente de
seus prestadores de serviço, a preservação do melhor interesse dos seus investidores e a
asseguração da estrita observância de todas as regras e procedimentos estabelecidos nos
respectivos regulamentos e demais contratos da operação.
Adicionalmente, incumbe ao Administrador Fiduciário ser o responsável legal e tributário dos
fundos que administra.
A Companhia conta com equipe multidisciplinar composta por profissionais qualificados e
capacitados, dedicada única e exclusivamente a exercer as atividades inerentes ao serviço de
Administração Fiduciária, possibilitando aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de
ativos e estratégias de investimento dos fundos sob administração da Companhia.
Custódia, Controladoria de Ativos e Contabilidade
A Companhia atua no serviço de Custódia, Controladoria de Ativos e Contabilidade desde 2010,
prestando serviços para fundos de investimentos e ativos financeiros, sempre com estrita
observância às melhores práticas e à legislação em vigor.
Os serviços de Custódia prestados pela Companhia compreendem a guarda, registro e liquidação
física e financeira de ativos, assim como o controle de eventos associados a esses ativos junto às
centrais depositárias. Abrange, ainda, a verificação de lastro e guarda de documentação
comprobatória nos FIDCs.
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Os serviços de Controladoria de Ativos e Contabilidade da Companhia consistem no apreçamento
de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de todos os
lançamentos contábeis das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação
e regulamentação vigentes. Compreendem, ainda, o atendimento à auditoria e a elaboração e
envio de relatórios legais e contábeis, além de informações gerenciais para os clientes.
O atendimento é prestado por profissionais altamente qualificados e experientes, de forma
estruturada e customizada às demandas dos clientes da Companhia, com segurança e agilidade.
Escrituração
A Companhia disponibiliza soluções para as companhias que ofertam valores mobiliários no
mercado de capitais através da prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores
Mobiliários em emissões de Quotas de Fundos de Investimento, Debêntures, CRIs, CRAs, Ações,
LFs, CDCA e CRE.
Os serviços de escrituração contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, com o controle
acerca da titularidade, tratamento tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com
o depositário central (B3), envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos
reguladores.
A Companhia conta com profissionais qualificados para atender às necessidades dos seus
emissores e investidores através dos seus canais de atendimento, inclusive disponibilizando
informações em tempo real em sua plataforma.
Controle de Contratos – SCC e SCC Empresas
A Companhia atua na prestação de serviços que auxiliam seus clientes no controle das suas
obrigações contratuais de qualquer natureza. Não raramente, as companhias possuem inúmeros
contratos vigentes ao mesmo tempo, quase sempre essenciais para a manutenção das atividades
da empresa, e muitos de seus compromissos acabam não mapeados de forma tempestiva em suas
áreas jurídica ou financeira.
Os serviços de controle de contratos da Companhia utilizam tecnologia proprietária para permitir
que os seus clientes otimizem o controle de suas obrigações de forma organizada, tempestiva e, se
necessário, customizada.
Registro e Custódia de Títulos
A Companhia atua na prestação de serviços de Agente Registrador e Custodiante de Títulos e
ocupa uma posição de destaque nesse segmento.
O Registro e a Custódia de Títulos são serviços estratégicos e fundamentais para os mercados
financeiro e de capitais, pois, além de possibilitar a formalização de diversos créditos
representados por títulos, trazem segurança jurídica às operações.
Estruturação de Operações
A Companhia possui uma equipe segregada para atuar de forma exclusiva durante a fase de
Estruturação de Operações de emissão de títulos e valores mobiliários, em especial de Fundos de
Investimento Estruturados.
A equipe de Estruturação de Operações da Oliveira Trust tem larga experiência em assessorar
Estruturadores e Distribuidores na constituição de Fundos de Investimento (FIDCs, FIPs, Fundos
Imobiliários e Fundos 555), bem como em operações estruturadas de securitização de recebíveis,
Project Finance e emissão de valores mobiliários.
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Focada primordialmente na busca de soluções inovadoras, o DNA disruptivo da Companhia
fornece à empresa posição de destaque na assessoria de iniciativas e projetos capazes de
transformar e aprimorar o ecossistema financeiro do país estabelecendo parcerias duradoras e de
sucesso com seus clientes.

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
A tabela abaixo apresenta alguns dos principais indicadores financeiros e operacionais da
Companhia para os períodos indicados, com base em suas demonstrações financeiras combinadas
e outras informações financeiras não contábeis. Para mais informações, vide itens “3.2 Medições
Não Contábeis” e “10.1 Comentários dos diretores” do Formulário de Referência da Companhia.

(R$ mil, exceto percentuais)
Receita Bruta
Receita líquida da prestação de serviço
Lucro operacional(1)
Lucro líquido
Margem Líquida

Período de 6 meses
encerrado em
30/06/2021(3)
30/06/2020
90.166
68.541
82.495
62.569
42.645
36.801
30.339
26.430
36,78%
42,24%
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Nos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
145.908
118.867
94.098
133.325
108.522
86.230
77.423
64.194
41.906
57.055
46.800
30.225
42,79%
43,12%
35,05%
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(R$ mil, exceto percentuais)
EBIT
IR/CSLL
Patrimônio Líquido
EBITDA(2)
Margem EBITDA
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras restritas
Número de funcionários
Patrimônio Líquido Total Administrado /
Funcionários

Período de 6 meses
encerrado em
30/06/2021(3)
30/06/2020
41.955
36.052
(12.306)
(10.371)
35.320
27.841
43.169
37.106
52,33%
59,30%

Nos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
76.292
62.284
40.090
(20.368)
(17.394)
(11.681)
30.018
13.754
10.966
78.459
64.073
40.300
58,85%
59,04%
46,74%

32.541

30.193

36.348

10.719

18.902

232

194

212

181

159

152

144

142

76

69

(1)

Corresponde ao lucro antes dos tributos sobre o lucro.
(2)
Corresponde ao EBITDA na forma indicada no item 3.2 do Formulário de Referência.
(3)
Com base nas Demonstrações Financeiras consolidadas da companhia.

OPORTUNIDADES NO SETOR
A Companhia possui R$88 bilhões em ativos sob gestão na competência de administração e
gestão de fundos, mais de 1800 operações como Agente Fiduciário representando mais de R$430
bilhões em volume, mais de 380 operações como Agente de Garantia representando R$92 bilhões
em volume, e mais de R$144 bilhões em ativos sob gestão para Serviços Qualificados. Mesmo
com tamanha proporção, entendemos que o mercado ainda apresenta oportunidades de
crescimento para a Oliveira Trust, tendo em vista:
(i) Exposição para crescimento no setor financeiro, sendo este um setor que cresce de forma
acelerada com o desenvolvimento e sofisticação do mercado de capitais no Brasil:
a. Aceleração do processo de financial deepening;
b. Aquecimento da indústria de fundos de investimentos e mercado de capitais;
c.

Aumento da demanda por serviços fiduciários.

(ii) Consolidação de uma plataforma asset-light e escalável pela Companhia, qual seja, uma
plataforma tecnológica escalável para entregar crescimento no futuro.
a. Modelo de negócios asset-light com forte geração de caixa;
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b. Alta escalabilidade para crescimento;
c.

Sólido histórico de crescimento e rentabilidade.

Abaixo são detalhados cada um dos pilares do modelo de negócios da Companhia, acima
mencionados:

A Companhia considera o cenário que vem ocorrendo nos últimos anos como beneficial para o
setor da Oliveira Trust no Brasil. Nesse sentido, o presente momento pode ser interpretado como o
chamado de Financial Deepening, o qual reflete aumento da sofisticação dos mercados financeiro
e de capitais através de um longo ciclo econômico de taxas de juros reduzidas.
O fortalecimento da procura por fundos e produtos de maiores retornos impulsionam a demanda
por Serviços Fiduciários, dado que o crescimento de diferentes segmentos do mercado de capitais
requer a contratação de infraestruturas robustas para gestão de ativos e gestão de recursos.
A equipe técnica da Companhia é capacitada, contando com track record de sucesso, adicionado a
gama de soluções tecnológicas de primeira linha, o que a torna mais flexível para se adaptar às
demandas e mercado, à medida que permite que a Companhia explore crescimento e
escalabilidade, reduzindo a necessidade de ativo humano. Abaixo está detalhada a relação de
crescimento do Patrimônio Líquido da Companhia frente à necessidade de capital humano,
evidenciando a eficiência do modelo de negócios.
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VANTAGENS COMPETITIVAS DA COMPANHIA
A Companhia acredita que seu sucesso e diferenciação em relação aos principais concorrentes se
deve às seguintes vantagens competitivas:
Fortes Barreiras de Entrada no Mercado
Pode-se afirmar que a Companhia se depara com oportunidades de crescimento, considerando
ainda o conjunto das severas barreiras de entradas advindas dos requerimentos regulatórios, tais
como (i) a existência de diversos agentes regulatórios; (ii) elevado número de requisitos a serem
seguidos para os diferentes serviços; (iii) necessidade de capital humano e know how para
entender e conhecer as demandas e conseguir executá-las; (iv) exigências relevantes quanto a
prazos para atender a todas as condições regulatórias; e (v) necessidade de independência de
conglomerados financeiros. A seguir, observa-se explicação da medida em que as referidas
barreiras de entrada são uma vantagem para a Companhia.
i)

Diversos agentes regulatórios: CVM, Banco Central do Brasil, ANBIMA, ABVCAP.

ii)

Elevado número de requisitos a serem seguidos para os diferentes serviços, sendo necessário
ter a plataforma completa para não se limitar ao cliente.

iii) Necessidade de capital humano e know-how para entender e conhecer as demandas e
conseguir executá-las.
iv) Exigências relevantes em termos de prazos para atender a todas as condições regulatórias,
com experiência e capacidade de processamento rápidos para atender as normas.
v) Necessidade de independência de conglomerados financeiros e livre para atuar em qualquer
operação, evitando conflitos de interesses.
Experiência e Destaque no Mercado de Administração de Fundos Estruturados
De acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento divulgado pela Anbima em
junho de 2021, a Companhia está posicionada entre os 15 maiores administradores de recursos
em fundos de investimento do país, sendo o segundo maior dentre os independentes e o primeiro
colocado no ranking de administradores de FIDCs, ocupando por vários anos consecutivos a
liderança em volume captado também nesse produto, atualmente com mais de R$40 bilhões sob
administração e custódia.
Foi, ainda, o primeiro administrador do primeiro FIDC não-padronizado e a Companhia acredita
possuir capacidade tecnológica para escalar em produtos complexos. Hoje, a Companhia se
posiciona de forma relevante, fazendo administração de custódia de alguns dos maiores FIDCs do
mercado, com exemplos de sucesso como Cielo e Stone.
Esses fatores levam a resultados de crescimento relevantes, com 21,8% de CAGR de receita bruta
de 2006 a 2020 e 22,6% CAGR de receita líquida no mesmo período, mostrando a resiliência da
Companhia nos variados cenários da economia dos últimos anos e propiciado através de um
portfólio de R$2.383 trilhões, contando em dezembro de 2020 com 183 fundos em administração,
177 na custódia e mais de 40 em estruturação e já contratados, que seguem para fase de
finalização de documentos.
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Além disso, a Companhia posiciona-se como primeira colocada no ranking da ANBIMA de
Administração de Fundos, em Custódia de Ativos e em Gestão de FIDCs.
Pioneirismo na Exposição ao Mercado
Ao longo dos anos, a Companhia foi responsável por originar diferentes soluções que agregassem
valor aos seus clientes, e acredita ser protagonista no processo de transformação da indústria de
administração de fundos e serviços fiduciários no Brasil.
O pioneirismo marca a história da Oliveira Trust, tendo sido o primeiro Agente Fiduciário a calcular
preço unitário e a atuar em emissões públicas de CRI e LIGs, o primeiro registrador e custodiante
de CCIs e o administrador do primeiro FIDC não padronizado.
Para que a sua plataforma pudesse se consolidar como a principal solução de ponta a ponta no
mercado, a Companhia dedicou esforços para desenvolver ferramentas digitais próprias e inovadoras
que, de forma prática, melhorassem a experiência dos seus clientes, ainda assim respeitando a
conjuntura regulatória vigente.
A Companhia continua a utilizar sua expertise para estruturar e implementar constantemente novos
produtos e soluções, trazendo transformação digital para o segmento e rentabilizando ainda mais o
seu relacionamento com clientes.
Foco no Cliente
A Companhia possui um modelo de negócios focado em seus clientes, a fim de oferecer os
produtos que atendam suas demandas com rapidez e alta qualidade. Dessa forma, podem atender
às diversas necessidades financeiras de cada um deles, e designar o melhor tratamento possível
nos serviços. Isso é possível em especial através dos fatores abaixo:
x

agilidade no desenvolvimento, estruturação e implementação de novos produtos;

x

capacidade de customização de produtos e soluções oferecidas para os emissores;

x

oferecimento de ferramentas digitais de controle de investimentos, possibilitando o
acompanhamento de todo o processo e facilitando a experiência do cliente com cada um dos
produtos;

x

capacidade de lidar com situações de stress, de forma rápida e eficiente; e

x

atendimento personalizado para cada cliente, o que intensifica a sua fidelização.
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Essa dedicação com os mais de 557 clientes da Companhia soma-se à alta capacidade de entrega
de soluções flexíveis, customizáveis e de ponta-a-ponta e o resultado, ao longo dos anos, é
continuar se mantendo resiliente a diferentes ciclos econômicos, com clientes fidelizados e
confiança do mercado.
Capacidade de Aplicar Tecnologia Avançada na Operação
A área de Tecnologia da Informação é destinada à melhoria da infraestrutura tecnológica, provendo
o desenvolvimento de sistemas internos para agilizar e garantir maior segurança às informações e
dados que são obtidos, processados, monitorados e disponibilizados.
A área de Tecnologia da Informação é responsável pelo desenvolvimento de sistemas para
atendimento das demandas internas e de órgãos reguladores/fiscalizadores, gerar, guardar,
controlar e manter em segurança os arquivos eletrônicos, trazer velocidade na localização e
processamento da informação, e gerir e monitorar o acesso de colaboradores.
A tecnologia é um importante pilar e grande vantagem no modelo de negócios da Companhia no
contexto de escalabilidade e eficiência. É designado para esse segmento um time composto por 4
grupos setoriais com mais de 30 indivíduos dedicados diretamente ao desenvolvimento de
softwares, que são 100% para utilização interna, focados em velocidade, capacidade de volumetria
com objetivo de atender demandas e se adaptar às eventuais mutações do mercado.
Outro fator relevante é a equipe focada em tecnologia para direitos creditórios, dando suporte às
operações de FIDC. Em complemento, a Companhia também foca na construção de soluções
robóticas que aumentam sua eficiência operacional e permitem que colaboradores estejam
voltados para atividades mais estratégicas.
Essa estrutura flexível fornece agilidade no desenvolvimento de novas soluções em um cenário
onde consegue elevar receita, crescer com risco baixo e obter custos e despesas marginais
reduzidas, levando a um formato de atendimento ao mercado com novas soluções para os
produtos, propiciado via tecnologia.
Estrutura de Governança Sólida
A governança corporativa é baseada no racional de ter como prioridade a satisfação dos clientes
da Companhia, com um time de gestão com interesses alinhados. Isso é suportado por um
conselho de administração composto de 5 membros, sendo dois deles independentes, e o restante
participando da execução rotineira também. Acreditamos, também, em uma estrutura que se
preocupa com a sociedade e por isso apresentamos iniciativas livres de carbono, com mais de 596
árvores plantadas no segundo trimestre de 2021, que são equivalentes a 139,61 toneladas de
CO2, e mais de R$434 mil direcionados para fomentar políticas sociais, na mesma data base.
A Companhia possui equipes internas que conseguem: garantir a qualidade de entregas para todas
as linhas de negócio, propagar know-how e cultura organizacional, e formar profissionais
qualificados, bem como implementar soluções para suportar as demandas internas e externas.
Para tanto, preza pelo fortalecimento e pleno funcionamento do Sistema de Controles Internos,
além de atuar na orientação e conscientização da cultura de controles buscando mitigar os riscos
de acordo com a complexidade dos negócios, com práticas de Governança, Riscos e Compliance.
Para gerenciamento desses riscos e visando maximizar os retornos de acionistas, com redução da
volatilidade nos resultados, são designados colaboradores que não estejam envolvidos na
administração e gestão dos fundos de investimentos, de forma a tornar as funções independentes
e evitar possíveis conflitos de interesse. Essa equipe trabalha para checar as atividades da
Companhia observando os parâmetros e limites estabelecidos nos documentos, e para atender às
regras e exigências impostas pela CVM e ANBIMA, com diretrizes para cumprir as obrigações
legais e contratuais.
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A metodologia de gestão de riscos de fundos de investimento consiste em acompanhar exposições a
fatores de risco para as carteiras dos fundos sob sua administração e gestão e compreende papéis e
responsabilidades que permitem o adequado gerenciamento de risco, através de mecanismos de
identificação e avaliação, políticas e estratégias, plano de capital, simulações de eventos e elaboração
de relatórios gerenciais.
Adicionalmente, a Companhia conta com auditoria independente e a DTVM do Grupo OT dispõe de
comitês obrigatórios pelas normas do mercado, além de outros criados por para dar segurança a
estrutura organizacional. Eles possuem regras de voto e visam mitigar riscos, gerar segurança e
manter padrões da Instituição. São os seguintes: Comitê de Auditoria, Remuneração, Compliance e
Riscos, Propostas, Investimentos, e Precificação e Provisão.
Isso propicia à Companhia crescer com sucesso de forma sustentável, dando segurança a todos os
stakeholders de uma operação e atendimento rápidos, ao passo que também consegue capturar
uma cadeia de clientes de qualidade.
ESTRATÉGIA DA COMPANHIA
Os principais elementos da estratégia da Companhia são os seguintes:
Ampliar continuamente a operação de administração de fundos estruturados
A Companhia busca seguir ampliando cada vez mais a sua operação de administração de fundos
estruturados, combinando a escalabilidade de algumas classes de fundos com as margens mais
elevadas de outras classes, resultando em um mix de produtos ideal. Nesse sentido, a Companhia
busca focar em dar continuidade à estruturação de produtos mais complexos como FIDCs, FIIs e
FIPs, que vão garantir a expansão de margem do segmento de administração. Em paralelo, a
Companhia também busca ampliar a administração dos Fundos de Investimento FI 555, que
possuem um grau de escalabilidade muito elevado por se tratar de produtos menos complexos que
os demais fundos mencionados.
Expandir atuação no mercado através de soluções flexíveis e de ponta-a-ponta
A Companhia tem disponível uma infraestrutura de última geração, que consegue se desenvolver
de forma flexível e eficaz, gerando soluções de ponta-a-ponta. Tão importante quanto a capacidade
para desenvolver uma solução é compreender todas as suas premissas e funcionalidades. Com
isso, a Companhia planeja: (i) dar seguimento a tecnologia como ferramenta primordial,
impulsionando não apenas capacidades adaptativas, como também a ampliação do campo de
atuação para outros que tenham relação com nosso conhecimento e operações; (ii) prosseguir
implementando meios e aplicações eletrônicas nas etapas da operação, gerenciando todas as
partes do processo de forma cada vez mais segura, integrada e assertiva e conquistando novos
clientes; e (iii) cultivar soluções customizadas e sob medida para pessoas físicas e empresas
pertencentes a plataforma da Companhia, de forma a manter a configuração de pioneirismo
estabelecida ao longo de sua história.
Aumentar eficiência por meio de inovação digital e agilidade organizacional
A Companhia busca seguir desenvolvendo a produtividade e eficiência via infraestrutura digital e
manter práticas de governança sólidas com contínuo estabelecimento das práticas abaixo:
x

continuar a dispor suporte à transformação digital, que propicia direcionamentos estratégicos
para os segmentos de atuação e torna o processo de tomada de decisões mais assertivos e
eficientes; e

x

seguir explorando instrumentos tecnológicos que acelerem tanto os processos internos, quanto
a velocidade de resposta às necessidades do cliente, gerando melhores experiências, maior
produtividade de colaboradores e, como consequência, elevando o desempenho da Oliveira
Trust.
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Priorizar o crescimento saudável, mantendo nossa solidez financeira
Com base no histórico da Companhia, esta tem como objetivo expandir as suas operações, ao
passo que também pretende sustentar sua performance e rentabilidade. Para que isso ocorra, a
Companhia possui os seguintes planejamentos: (i) manter seus custos operacionais e
administrativos em níveis que a Companhia julgue como favoráveis para o seu contínuo
crescimento com rentabilidade; e (ii) expandir soluções em direitos creditórios por meio de sua
plataforma digital escalável, a qual apresenta ganhos materiais de escala conforme crescemos.
Alavancar a eficiência tecnológica e rede de relacionamentos da Companhia, para
incrementar a rentabilização da sua base de produtos
A Companhia acredita que seu vasto relacionamento com algumas das maiores instituições
financeiras, além do histórico comprovado, permite constantes oportunidades de receita. Com isso,
planeja: (i) continuar evoluindo em nosso modelo altamente escalável, com uma estrutura de
custos otimizada pela utilização da tecnologia; e (ii) alavancar sua rede de distribuição através dos
seus relacionamentos construídos ao longo dos últimos 30 anos de mercado.
Atrair e reter novos talentos através de uma cultura única e forte senso de conquista
A Companhia pretende continuar estabelecendo um modelo organizacional focado na cultura voltada
para inovação e transformação digital contínua, com os seguintes focos: (i) atrair e reter talentos,
alavancando seu desenvolvimento e oportunidades, e viabilizando um ambiente de trabalho exemplar,
com fortes motivações e incentivos claros para impulsionar contribuintes a buscarem novos desafios; (ii)
manter sua estrutura organizacional bem definida e impulsionar a concepção de mentalidade de
sentimento de dono pelos times da Oliveira Trust; e (iii) manter cultura empreendedora, que permite à
Companhia adaptar o modelo do negócio às evoluções e momentos do mercado, desenvolvendo
produtos, canais e soluções de maneira pioneira e inovadora.
PONTOS FRACOS, OBSTÁCULOS E AMEAÇAS
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão
relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores
de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a seção “Principais Fatores de
Riscos”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2.
Principais Fatores de Risco
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) em razão da
disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) (“COVID-19”), a percepção de seus efeitos, ou a
forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia, depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos
relevantes nos negócios da Companhia, sua condição financeira e os resultados das suas
operações.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da
Companhia. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada
pelo zika vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a
febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecido como gripe suína), a síndrome
respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. No final de
2019, a COVID-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan, China. Em 11 março de 2020, a
OMS declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo coronavírus (sars-cov-2). Na
prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se
disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração
da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas por parte de autoridades
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto da doença, resultando em ações
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e
transportes públicos assim como fechamento prolongado de locais de trabalho.
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No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo aqueles onde a Companhia atua, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição
à circulação e o isolamento social. Além disso, essas medidas influenciaram no comportamento da
população em geral, inclusive dos clientes da Companhia, resultando na acentuada queda ou até
mesmo na paralisação das atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução
drástica de consumo e aumento do desemprego. Essas medidas podem permanecer em vigor por
um período de tempo significativo e medidas ainda mais restritivas podem vir a ser adotadas pelas
autoridades a qualquer tempo.
A pandemia de COVID-19 resultou em incertezas macroeconômicas, volatilidade e alterações
significativas no mercado, incluindo no setor da Companhia. A pandemia 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 e de capitais. Em resposta
à pandemia de COVID-19, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou
retardar a propagação de COVID-19, incluindo restrições à circulação de pessoas e medidas de
distanciamento social, que podem continuar por um período significativo. Adicionalmente, surgiram
novas variantes do COVID-19, aumentando a quantidade de internações hospitalares e,
consequentemente, o número de mortes no Brasil e no mundo. Em 11 de março de 2021, o Brasil
foi considerado o epicentro da pandemia global em número de casos e óbitos. Ainda, estados e
cidades brasileiras retomaram medidas restritivas que haviam sido relaxadas, tais como proibição
de atividades não essenciais e lockdown. Eventuais novas cepas ou novas variantes do COVID-19
podem levar novas medidas restritivas e novas ondas de contaminação na pandemia.
O alcance do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia e desempenho
financeiro, inclusive a sua capacidade de executar suas estratégias de curto, médio e longo prazos
e implantar iniciativas no período esperado dependerá de desdobramentos futuros, inclusive a
duração e gravidade da pandemia, especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser
previsto.
A pandemia da COVID-19 traz impactos também na esfera trabalhista, devido às obrigações de
adoção de medidas preventivas e mitigadoras de riscos de contaminação no ambiente de trabalho.
Ainda, em razão do fato de a atividade da Companhia ser considerada essencial nos termos do
Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, a Companhia implantou um sistema de rodízio de seus
colaboradores, o que pode aumentar o risco de sua responsabilização por eventual
reconhecimento de doença ocupacional. Por ser um risco epidemiológico, a Companhia não pode
assegurar que seus empregados não sejam contaminados, afetando as operações da Companhia.
A baixa atividade econômica no país com o consequente distanciamento das metas
macroeconômicas, assim considerado um baixo volume do mercado consumidor, aumento de
desemprego e baixa distribuição de renda, aliados à desaceleração do mercado causada pela
pandemia de COVID-19, tiveram e poderão continuar a ter um impacto negativo nos negócios da
Companhia, principalmente na forma de:
(i) uma redução repentina e significativa no valor de mercado de ativos em que a Companhia atua
e presta serviços, tais como de renda fixa, câmbio, commodities e títulos e valores mobiliários –
tanto no Brasil quanto em outros lugares, incluindo a Europa e os Estados Unidos, os quais
também sofrem com alto grau de volatilidade;
(ii) restrições a certas atividades de negócios que possam impactar a Companhia, bem como a
seus colaboradores, fornecedores, clientes, clientes de contrapartes e outros parceiros de
negócios, afetando assim as operações da Companhia e a capacidade de seus clientes de
realizar negócios e cumprir suas obrigações com a Companhia; e
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(iii) um aumento de investimentos e gastos da Companhia com segurança cibernética e segurança
da informação e com medidas de redução dos riscos operacionais, bem como através da
expansão da infraestrutura de trabalho remoto ou home office. Em relação a este ponto, deve
ser considerado o fator de risco intitulado “O fato de a Companhia não conseguir se proteger
adequadamente contra riscos relacionados à segurança cibernética, causado pelo acesso,
destruição, perda, alteração e/ou divulgação não autorizada de informações, pode causar
perda de receita e danos à reputação da Companhia, prejudicando suas operações”.
A pandemia também pode causar interrupções relevantes nos negócios e atividades da Companhia
no futuro como consequência de, por exemplo, quarentenas, ataques cibernéticos, licença de
colaboradores em razão de doenças ou outros fatores, como medidas de distanciamento social,
restrições de viagens ou outras restrições. Se uma porcentagem significativa dos empregados da
Companhia não puder trabalhar, inclusive por motivo de doença ou devido a restrições de viagens
ou restrições impostas pelo governo relacionadas à pandemia, as atividades da Companhia
poderão ser adversamente afetadas. Adicionalmente, a Companhia também adotou uma política de
home office para seus colaboradores, dos quais cerca de 30%, em 30 de junho de 2021, ainda
operam de forma remota. Um período prolongado de trabalho remoto também pode aumentar os
riscos enfrentados pela Companhia, incluindo, entre outros, riscos de segurança cibernética, que
podem prejudicar a capacidade da Companhia de gerenciar e operacionalizar suas atividades.
A Companhia acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a
duração e a distribuição geográfica dos casos, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou
tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e operacionais
usuais podem ser retomadas.
Além disso, no futuro, podem ocorrer outros surtos regionais e/ou globais de doenças
transmissíveis. Caso ocorram, os efeitos que a Companhia sofrerá podem ser semelhantes ou até
maiores que os efeitos que está sofrendo em decorrência da pandemia de COVID-19. Para mais
informações sobre os impactos da COVID-19 nas operações, resultados operacionais e condição
financeira da Companhia, vide itens 10.1, 10.2 e 10.9 do Formulário de Referência.
A resposta do presidente Bolsonaro à pandemia foi duramente criticada tanto no Brasil como no
exterior, e os efeitos desestabilizadores da pandemia da COVID-19 aumentaram a incerteza
política e a instabilidade no Brasil, especialmente após a saída de diversos ministros em posição
de grande importância, bem como após as alegações de corrupção contra o presidente Bolsonaro.
Especificamente no que tange ao setor financeiro (i.e., o setor de atuação da Companhia), os
poderes regulatórios estabelecidos na legislação brasileira e na regulamentação bancária preveem
que o Banco Central e o CMN podem restringir a distribuição de dividendos ou determinar que não
serão pagos dividendos por determinada instituição financeira se tal restrição for necessária para
mitigar riscos relacionados ao sistema financeiro nacional ou à instituição financeira.
Dentre as medidas adotadas até o momento em decorrência da pandemia de COVID-19 pelo
Banco Central e pelo CMN, se destaca a Resolução CMN nº 4.820, de 29 de maio de 2020, que
estabeleceu vedações vigentes entre 6 de abril de a 31 de dezembro de 2020 para (i) o pagamento
de juros sobre o capital próprio e dividendos acima de 30% do lucro líquido ajustado, nos termos do
art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, ou do mínimo obrigatório estabelecido em estatuto
social ou em lei, o que for maior; (ii) recompra de ações próprias; (iii) redução de capital social; (iv)
aumento da remuneração, fixa ou variável, de membros da administração; e (v) antecipação do
pagamento de quaisquer dos itens anteriores. As vedações que tratam os itens (i) e (iv) aplicam-se
aos valores referentes ao exercício de 2020, independentemente da data de desembolso dos
recursos. Não é possível prever se novas restrições a distribuições serão impostas pelos órgãos
reguladores do Sistema Financeiro Nacional, sendo certo que, na eventualidade de imposição de
referidas restrições, a distribuição de resultados da Companhia aos seus acionistas poderá ser
comprometida.
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Os fundos de investimento administrados pela Companhia estão sujeitos a riscos e
alterações advindos de motivos alheios ao controle da Companhia que podem gerar
prejuízos aos seus cotistas.
Os fundos de investimento administrados pela Companhia estão sujeitos a riscos advindos
motivos alheios ou exógenos ao controle da Companhia, tais como moratória, inadimplemento
pagamentos, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros que compõem a carteira
fundo, mudanças impostas aos ativos financeiros, alteração na política monetária, aplicações
resgates significativos de tais ativos.

de
de
do
ou

A ocorrência de quaisquer destes eventos pode gerar perdas aos fundos de investimento administrados
pela Companhia e, consequentemente aos seus cotistas. Tais perdas podem prejudicar a reputação e a
imagem da Companhia como administradora de tais fundos, representando riscos ao desenvolvimento
de seus negócios.
Inadimplementos das taxas de administração e/ou de serviços qualificados por parte dos
fundos de investimento em que a Companhia atua podem prejudicar os negócios da
Companhia.
A solidez comercial da Companhia está intimamente relacionada com o cumprimento das
obrigações financeiras de seus clientes. Em decorrência deste fato, e tendo em vista a natureza
das atividades da Companhia, a falta de liquidez e de recursos por parte de fundos de investimento
em que a Companhia atua poderia ocasionar problemas de liquidez, quedas de receita e prejuízos
à Companhia. Esta falta de recursos nos fundos de investimento pode prejudicar os intermediários
financeiros, tais como agências de compensação, câmaras de compensação, bancos, empresas de
valores mobiliários e bolsas de valores, com os quais a Companhia interage no curso de suas
atividades. Se algum fundo de investimento administrado pela Companhia falhar em honrar suas
obrigações, isso poderá afetar de maneira adversa seus negócios e resultados operacionais.
A redução da procura por fundos de investimento pode ter efeitos adversos sobre a
Companhia.
A manutenção da competitividade da Companhia e a expansão de seus negócios depende da
demanda por fundos de investimento para tê-la como administradora e/ou custodiante. A redução
da procura pelos serviços prestados pela Companhia pode afetar diretamente seus ganhos e
liquidez, bem como pode impactar sua reputação e imagem, tendo em vista a competitividade que
caracteriza a prestação de serviços de administração e custódia de fundos no Brasil. A procura
pelos serviços prestados pela Companhia depende de sua notoriedade e relevância no mercado,
de modo que a baixa demanda pode reduzir mais a busca por seus serviços.
Uma desaceleração ou recessão econômica prolongada ou significativa ou uma redução
significativa de transações de mercados de capitais ou atividades de fundos de
investimento podem afetar adversamente os negócios, resultados operacionais e a condição
financeira da Companhia.
Uma desaceleração ou recessão econômica prolongada ou significativa ou uma redução
significativa nas operações de mercados de capitais ou na atividade de fundos de investimento
pode afetar negativamente o acesso dos atuais e dos potenciais clientes da Companhia ao
mercado com o intuito de financiar seus negócios, seja para mantê-los ou expandi-los, podendo
resultar em um declínio significativo na demanda pelos serviços prestados pela Companhia e suas
subsidiárias a fundos de investimentos, provocando um efeito adverso relevante nos negócios da
Companhia, seus ativos líquidos, condição financeira, fluxos de caixa e resultados de operações,
bem como afetar a sua capacidade de cumprir suas obrigações.
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Adicionalmente, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, incluindo um aumento do
desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo dos serviços prestados
pela Companhia, tanto durante a pandemia da COVID-19 quanto depois que o surto da doença
diminuir, (ii) aumento do inadimplemento dos clientes da Companhia, (iii) redução do número de
clientes da Companhia em razão de falências, (iv) mudanças significativas nos processos internos
dos clientes da Companhia, que podem levar à redução ou à descontinuação do uso dos produtos
da Companhia e (vi) substituição, por clientes da Companhia, dos produtos por ela oferecidos, por
alternativas de menor custo de concorrentes emergentes. Todos esses fatores podem acarretar a
diminuição da demanda pelos serviços oferecidos pela Companhia, bem como levar à necessidade
de renegociação de contratos com clientes em termos desfavoráveis à Companhia, e
consequentemente, afetar seus resultados operacionais e financeiros.
Para mais informações referentes à desaceleração econômica e redução do produto interno
brasileiro, observar o fator de risco intitulado “Instabilidade política tem afetado adversamente a
economia brasileira, o que poderá afetar adversamente os negócios da Companhia e seus
resultados operacionais, bem como o preço de negociação de seus valores mobiliários”.
Estrutura acionária
Mauro S. de Oliveira (52,15%)
Cesar R. L. Pinto (7,64%)
José A. C. de Freitas (6,07%)
Alexandre L. de Oliveira (6,18%)
Carlos Henrique C. Sismil (0,95%)
Antonio Amaro R. O. e Silva (0,90%)
Alan R. Najman (0,03%)
Ismar M. S. Leite (0,03%)
Raphael M. Morgado (0,03%)
Maria Eunice M. M. F. Mello (0,03%)
Fernando L. de Oliveira (0,11%)
Marcelo L. de Oliveira (0,11%)

Mauro S. de Oliveira (75%)
Cesar R. L. Pinto (10%)
José A. C. de Freitas (7,5%)
Alexandre L. de Oliveira (7,5%)

Oliveira Trust
Partners S.A.

25,75% ONs

Oliveira Trust
100% ONs

74,25% ONs
100% PNs

100% ONs

MCFL
Participações S.A.

Holding
Trust S.A.

100% ONs

Oliveira Trust
Servicer S.A.

100% ONs

Oliveira Trust
DTVM S.A.
100% ONs

100% ONs

SRC Cia Securitizadora
de Créditos Financeiros
S.A.

100% ONs

SRC II Cia Securitizadora
de Créditos Financeiros
S.A.

OT Pagamentos S.A.

EVENTOS RECENTES
Não ocorreram eventos materiais entre 30 de junho de 2021 e a data de divulgação deste
Prospecto Preliminar.
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7.1-A. Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
a. interesse público que justificou sua criação
Não aplicável.
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização,
indicando:
x

os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o
exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados
pelo emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse
público indicado na letra “a”

Não aplicável.
x

quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a
origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e
financiamento, incluindo as fontes de captação e condições

Não aplicável.
x

estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do
emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas
acima referidas

Não aplicável.
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Não aplicável.
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7.2- Informações sobre segmentos operacionais
(a)

Produtos e serviços comercializados

As atividades das subsidiárias da Companhia são exercidas por meio dos seguintes segmentos
operacionais, conforme divulgados em suas demonstrações financeiras:
I.

Administração Fiduciária

A Administração Fiduciária de Fundos de Investimento compreende as atividades relacionadas,
direta ou indiretamente, ao funcionamento e manutenção do fundo, como a supervisão diligente
de seus prestadores de serviço, a preservação do melhor interesse dos seus investidores e a
asseguração da estrita observância de todas as regras e procedimentos estabelecidos nos
respectivos regulamentos e demais contratos da operação. Adicionalmente, incumbe ao
Administrador Fiduciário ser o responsável legal e tributário dos fundos que administra.
II.

Serviços Qualificados

As empresas do Grupo OT realizam a prestação dos serviços qualificados de (i) custódia para
fundos de investimentos e ativos financeiros e (ii) escrituração e liquidação de valores
mobiliários.
Os serviços de Custódia prestados pelas empresas do Grupo OT compreendem a guarda,
registro e liquidação física e financeira de ativos, assim como o controle de eventosassociados
a esses ativos junto às centrais depositárias. Abrange, ainda, a verificação de lastro e guarda
de documentação comprobatória nos FIDCs.
Ainda, as empresas do Grupo OT disponibilizam soluções para as companhias que ofertam
valores mobiliários no mercado de capitais através da prestação dos serviços de Escrituração e
Liquidação de Valores Mobiliários em emissões de Quotas de Fundos de Investimento,
Debêntures, CRIs, CRAs, Ações, LFs, CDCA e CRE. Os serviços de escrituração contemplamo
registro eletrônico dos papéis emitidos, com o controle acerca da titularidade, tratamento
tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3),
envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.
III.

Serviços Fiduciários
Além de sua atuação como Administrador Fiduciário, as empresas do Grupo OT atuam
como Agente Fiduciário em emissões de valores mobiliários, assim como realiza a
prestação do serviço de trustee em operações de securitização.
A atuação como Agente Fiduciário é caracterizada pela representação de credores em
qualquer modalidade de operação de crédito, através da interlocução junto aos
investidores, às companhias emissoras ou tomadoras dos recursos, aos órgãos
fiscalizadores e, consequentemente, ao mercado.
Adicionalmente, através dos serviços de Agente Administrativo ou de Garantia (“trustee”),
as empresas do Grupo OT auxiliam operações privadas de crédito, bilaterais ou
sindicalizadas, atuando de acordo com a necessidade dos credores/investidores, e
auxiliando o tomador de crédito e eventuais garantidores com informações úteis ao
cumprimento de seus compromissos.
Esse serviço contempla o monitoramento de informações relativas aos contratos de
garantia (como fluxos de recebíveis, formalização de documentos e apuração de
garantias, dentre outros), contando com sistemas de controle, envio de lembretes
periódicos, leitores de arquivos de cobrança, para aplicação de eventuais critérios de
elegibilidade e monitoramento da carteira em garantia e atendimento customizado
conforme a estrutura da operação.
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(b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Combinada:
Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2021
(em R$
milhares,
exceto %)
Administração
Fiduciária
Serviços
Qualificados
Serviços
Fiduciários
Receita líquida

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2020

Exercício social findo
em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

30.868

37,42%

24.704

111,60%

49.555

37,83%

43.418

40,00%

39.444

45,74%

32.299

39,15%

23.377

105,60%

50.433

37,17%

36.980

34.08%

29.365

34,06%

19.329

23,43%

14.488

65,45%

33.337.

25,00%

28.124

25,92%

17.421

20,20%

82.495

100,00%

62.569

282,64%

133.325

100,00%

108.522

100,00%

86.230

100,00%

Consolidada:

(em R$ milhares,
exceto %)
Administração
Fiduciária
Serviços
Qualificados
Serviços
Fiduciários
Receita líquida

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2021
% do
R$
total

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2020
% do
R$
total

Exercício social findo
em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

30.868

37,42%

11.783

53,23%

23.365

50,32%

22.128

51,57%

21.099

58,49%

32.299

39,15%

7.779

35,14%

15.958

34,36%

11.881

27,69%

7.135

19,78%

19.329

23,43%

2.575

11,63%

7.117

15,32%

8.902

20,74%

7.838

21,73%

82.495

100,00%

22.137

35,38%

46.440

100,00%

42.911

100,00%

36.072

100,00%

(c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
Combinada:

(em R$ milhares,
exceto %)
Administração
Fiduciária
Serviços
Qualificados
Serviços
Fiduciários
Lucro líquido

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2021
% do
R$
total

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2020
% do
R$
total

Exercício social findo
em 31 de dezembro de
2020

2019

R$

% do
total

2018

R$

% do
total

R$

% do
total

12.953

42,69%

11.881

80,30%

22.511

39,46%

20.076

42,90%

18.774

62,11%

11.238

37,05%

9.719

65,69%

20.984

36,78%

15.159

32,39%

7.605

25,17%

6.148

20,26%

4.830

32,64%

13.560

23,76%

11.565

24,71%

3.846

12,72%

30.339

100,00%

26.430

178,63%

57.055

100,00%

46.800

100,00%

30.225

100,00%

Consolidada:

(em R$ milhares,
exceto %)
Administração
Fiduciária
Serviços
Qualificados
Serviços
Fiduciários
Lucro líquido

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2021
% do
R$
total

Período de seis
meses findo em
30 de junho de
2020

Exercício social findo
em 31 de dezembro de
2020

2019

R$

% do
total

2018

R$

% do
total

R$

% do
total

12.952

42,69%

7.876

29,80%

15.554

50,31%

15.145

51,57%

14.758

58,49%

11.238

37,05%

5.199

19,67%

10.623

34,36%

8.131

27,69%

4.991

19,78%

6.148

20,26%

1.721

6,51%

4.738

15,33%

6.093

20,74%

5.481

21,73%

30.339

100,00%

14.796

55,98%

30.915

100,00%

29.369

100,00%

25.230

100,00%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(a)

Características do Processo de Produção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é uma prestadora de serviços financeiros.
(b)

Características do processo de distribuição

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é uma prestadora de serviços financeiros.
(c)

Características dos mercados de atuação

A Companhia apresenta abaixo as principais características dos mercados de atuação.
Mercado de Capitais
O mercado de capitais é um instrumento que viabiliza a distribuição de valores mobiliários para que
empresas possam realizar a sua capitalização por meio da liquidação dos títulos emitidos por elas.
Ele é composto por corretora de valores, bolsa de valores e instituições financeiras autorizadas, que
operam no mercado primário e/ou secundário.
Em termos de mercados de capitais, o Brasil é um país robusto quando comparado aos países de
mesmo nível de desenvolvimento. Isso pode ser evidenciado com um valor de mercado de 66% do
PIB brasileiro, frente a outros países da América Latina, vide 72%, 34% e 6% para Chile, México e
Peru, respectivamente. Ainda, o crescimento para esse indicador entre 2010 e 2020 corrobora para
tal argumento, tendo em vista os 6% apresentados pelo Brasil, e -2%, +2% e -1% para as mesmas
localidades mencionadas acima. Adicionalmente, entende-se o potencial ao incluir os Estados
Unidos na análise, que cresceu apenas 2% em termos de valor de mercado para o segmento.

O padrão de redução na taxa básica de juros do país ocorrido nos últimos anos é um dos fatores que
impulsiona o aquecimento desse mercado. Para uma taxa que já chegou a passar dos 20% ao ano,
pode-se dizer que a SELIC está em níveis mínimos históricos, atingindo 2% ao ano em dezembro de
2020. Já para o ano corrente, o relatório Focus divulgado pelo Banco Central no dia 1 de abril mostra
o prosseguimento de um panorama favorável e controlado, tendo em vista a expectativa de 5% para
SELIC e 4,8% para inflação. Soma-se a esses fatores a diminuição da perspectiva do risco país
brasileiro, Credit Default Swap de 5 anos, disponibilizado via Bloomberg, que chegou a 146 pontos,
conforme ilustrado abaixo.
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Fonte: IBGE e Banco Central

Fonte: Bloomberg

Tudo isso pode ser justificado pela ocorrência do fenômeno de Financial Deepening, que representa
o aumento da sofisticação do mercado financeiro e de capitais ilustrado no gráfico abaixo. Pode-se
perceber que até o ano de 2016 a quantidade de investidores individuais na B3 se mantinha
razoavelmente estável, experimentando forte crescimento nos anos seguintes, decorrente de juros
mais baixos, inovação tecnológica e mudanças regulatórias.

Investidores Individuais na B3 ('000)

3229

1681

611 583 587 589 564 557 564 620

813

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Sobre o aspecto regulatório que propicia visão benéfica dos agentes da economia, destacam-se as
seguintes reformas:
x

Reforma da Previdência: estima-se que deve gerar uma economia da ordem de R$ 800
bilhões ao longo dos próximos 10 anos, já que tem o maior peso no orçamento do governo.

x

Flexibilização do FGTS: procura disponibilizar uma nova renda permanente aos
trabalhadores, reduzir a rotatividade de empregados, de maneira que a necessidade de
investimentos em treinamento e elevação da produtividade – governo prevê aumento de
2,6% do PIB per capita em 10 anos

x

Liberdade Econômica: estabelece garantias de livre mercado, medidas de redução da
burocracia e simplificação de processos para empreendedores – são exemplos a isenção de
alvarás para atividades de baixo risco e a digitalização de documentos.

Outro ponto a ser colocado em relação ao Financial Deepening, é que vem acontecendo o movimento
de desintermediação bancária, com grandes bancos perdendo a representatividade no mercado para
assets individuais no Brasil. Isso se comprova ao comparar o ano de 2018, no qual grandes bancos
detinham 93% do Market-share, com 2020, quando esse percentual caiu para 86%. Espera-se
continuidade dessa tendência, de forma que a estimativa para o ano de 2024 é uma participação de
75% dessas instituições – queda de 11 p.p frente a 2020.

Evolução do Market-share de Ativos de Investimento no
Brasil (%)
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Nesse segmento do mercado, alguns produtos têm se destacado:
I.

Debêntures

As debêntures são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazos que
asseguram a seus detentores direito de crédito contra a empresa emissora. Sua emissão pode ser
realizada por Sociedades por Ações (S.A), de capital aberto ou fechado. Dessa forma, existem tanto
emissões públicas, quanto privadas. A primeira é direcionada ao público investidor em geral, feita
por companhia aberta, sob registro na CVM. Já a privada é voltada a um grupo restrito de
investidores, não sendo necessário o registro.
Sobre a regulamentação, aplica-se a Lei nº 6.404/76, modificada pelas Leis nos 9.457/97 e
10.303/01, com alguns normativos do Banco Central e instruções da CVM complementando essa
regulamentação.
De acordo com a ANBIMA, em 2020 as emissões de debêntures registraram queda de 33,9% no
volume emitido anual, a primeira desde 2015, passando de R$ 184,7 bilhões para R$ 122,1 bilhões.
Desse total, 67,8% foi destinado a capital de giro, refinanciamento de passivos e resgate de
debêntures de emissão anterior. Quando se observa o perfil dos prazos de emissão das debêntures
no ano de 2020, as emissões até três anos foram responsáveis por 34,5% das emissões, comparado
JUR_SP - 40400444v20 - 5570002.471640
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a 19,5% no ano anterior. Por outro lado, as emissões de período entre quatro e seis anos
apresentaram diminuição de 45,2% para 30,7%, no mesmo espaço de tempo.

Fonte: Anbima

II.

CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)

O CRI foi criado em 1997 como uma alternativa para o investidor que procura liquidez e segurança
no mercado e são títulos de renda fixa de crédito privado que representam a promessa de um
pagamento futuro referente a imóveis.
A CVM explica os Certificados de Recebíveis Imobiliários como títulos de crédito nominativos,
escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários. Eles estão previstos na Lei 9514/97,
que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário. A emissão ocorre de forma exclusiva por
companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários, definidas como instituições não financeiras,
constituídas sob a forma de Sociedade por Ações.
Ainda, o Conselho Monetário Nacional, pela resolução CMN nº 2517/98, considerou os CRIs como
valores mobiliários, para fins de instrução da Lei 6385, sendo regulamentados e fiscalizados pela
Comissão de Valores Mobiliários. Nesse sentido, a CVM 414/2004 estabeleceu regras para o registro
de companhia aberta das sociedades securitizadoras de créditos imobiliários, assim como para as
ofertas públicas desse valor mobiliário.
O ano de 2020 representou queda em termos de volume de emissões de CRI, quando comparado a
2019, que foi ano recorde nesse âmbito, com R$ 17,2 bilhões e taxa de crescimento anual composta
de 46% entre 2017 e 2019. A Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias e do
Agronegócio indica expectativa otimista para esse mercado em 2021, na linha de que será um ano
com mais emissões e de ganho de qualidade de processos e produtos. Por outro lado, no ano de
2020, a quantidade de emissões de CRIs aumentou em 25% em relação a 2019, chegando a 220
até o mês de novembro.
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Fonte: Anbima

III.

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)

De acordo com a B3, os CRAs são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originados de
negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, abrangendo financiamentos ou
empréstimos relacionados à produção, à comercialização, ao beneficiamento ou à industrialização
de produtos, insumos agropecuários ou máquinas e implementos utilizados na produção
agropecuária.
Sobre sua regulamentação, em julho de 2018, a CVM lançou a instrução 600, que apresenta
regulação específica para o produto, entrando em vigor no mês de outubro. Antes, seguia o
parâmetro da Instrução CVM 414, voltada aos CRIs.
A quantidade de emissões de CRAs caíram 23,2% em 2020, para 53 ofertas. Entende-se que isso
se deve ao fato de o mercado ter ficado represado por causa da pandemia, com emissões se
concentrando no fim do ano. Para o início de 2021, acredita-se que haverá aumento das emissões
de CRAs, acompanhando a sazonalidade de safras. Em contrapartida, o volume de emissões de
CRAs se elevaram, chegando a um valor de aproximadamente R$15 bilhões em 2020 – recorde
durante o período mostrado abaixo, com taxa de crescimento anual composta de 40%.

Fonte: Anbima
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IV.

LIG (Letra Imobiliária Garantida)

A B3 denomina a LIG como um título lastreado por créditos imobiliários que pode ser emitido por
bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento ou investimento, companhias
hipotecárias e associações de poupança e empréstimo.
Esse título foi criado com o objetivo de fomentar o mercado imobiliário no país, baseado no modelo
reconhecido no exterior de covered bonds.
É previsto em lei que a LIG seja depositada em um depositário central que tenha autorização do
Banco Central, de forma que a B3 consiga manter controle de toda cadeia de negócios do título,
gerando um ecossistema de transparência e segurança das emissões.
Adicionalmente, é um instrumento novo no mercado, já que foi emitida pela primeira vez em
novembro de 2018. Já em seu primeiro ano de operação superaram a marca de R$11 bilhões em
estoque, evidenciando uma trajetória de crescimento rápida e prospera. O produto é uma alternativa
à Letra de Crédito Imobiliário (LCI), que levou quatro anos para chegar ao volume de R$ 10 bilhões
em estoque, em dezembro de 2008, segundo dados da Bolsa. Entretanto, é necessário considerar
que sua distribuição ainda está muito concentrada entre investidores com maior patrimônio.
V.

FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)

O FIDC é um veículo de securitização que destina parcela preponderante do seu patrimônio líquido
para aquisição de recebíveis ou direitos creditórios. Esses ativos podem ser originados por diferentes
setores da economia, que utilizam a securitização por meio do FIDC como fonte alternativa de
recursos e instrumento de desintermediação financeira. Existem ainda os FIDCs Não Padronizados
(FIDC-NP), os Fundos de cotas (FIC FIDC ou FIC FIDC-NP).
As cotas do FIDC poderão ter uma ou mais classes – sêniores e subordinadas, devendo ser
escriturais e mantidas em conta de depósitos em nome de seus titulares. As seniores têm prioridade
em relação às cotas subordinadas na amortização, resgate e distribuição de resultados. Mas não há
qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os cotistas titulares de cotas seniores
da mesma série, exceto em relação aos seus respectivos vencimentos. Cada classe ou série de
cotas destinada à colocação pública deverá ser classificada por agência classificadora de risco em
funcionamento no país.
Anteriormente à criação dos FIDCs, em 2001, as operações de securitização realizadas fora do
âmbito das companhias securitizadoras exigiam a criação de uma sociedade anônima, caso das
SPEs (Sociedades de Propósito Específico), e incorriam em vários custos associados à montagem
desse tipo de sociedade, inclusive tributários, como PIS, Cofins, IRPJ e CSSL. Como os fundos não
têm personalidade jurídica, tais custos não alcançam a securitização realizada por meio do FIDC.
Além disso, por funcionarem de maneira similar a uma SPE, são beneficiados pela segregação do
patrimônio, ou seja, o patrimônio líquido dos fundos fica isolado do patrimônio da empresa cedente
dos créditos, trazendo assim, maior segurança para o investidor em caso de falência.
Os FIDCs são regidos por normas do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Valores
Mobiliários (sob a Resolução nº 2.907/01 e Instrução CVM 356/01) devendo as características
específicas de cada estrutura ser definidas em regulamento e prospecto, e disponibilizadas ao
mercado. (Fonte: Estudos Especiais Produtos de Captação – Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios - ANBIMA)
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Fonte: Anbima

VI.

FII (Fundo de Investimento Imobiliário)

Fundos Imobiliários (FII) são fundos de investimento destinados à aplicação em empreendimentos
imobiliários, o que inclui, além da aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, o investimento em
títulos relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito imobiliário (LCI), letras
hipotecárias (LH), cotas de outros FII, certificados de potencial adicional de construção, (CEPAC),
certificados de recebíveis imobiliários (CRI), e outros previstos na regulamentação.
Eles são apresentados aos potenciais investidores por meio de uma oferta pública de distribuição,
com o objetivo de captar os recursos necessários para a realização dos investimentos previstos.
Assim, a oferta pública é a primeira oportunidade para que os investidores interessados possam
investir no fundo.
A oferta pública deve ser registrada na CVM, e deve conter as informações necessárias para que os
investidores possam tomar uma decisão de investimento mais consciente e bem informada. Para
participar da oferta e adquirir cotas do FII, o investidor deverá procurar uma das instituições
intermediárias (corretora, distribuidora ou banco de investimento) que estejam participando do
consórcio de distribuição das cotas, para registrar o seu pedido de reserva.
Os FII foram criados pela Lei nº 8.668/93 e são regulamentados pela Instrução CVM nº 472/08. O
seu funcionamento e a oferta pública de cotas de sua emissão dependem de prévio registro na
Comissão de valores Mobiliários (CVM).

Fonte: Anbima
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VII.

FIP (Fundo de Investimento em Participações)

O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma comunhão de recursos destinados à
aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento.
Cabe ao administrador constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto aos
investidores através da venda de cotas. O FIP é um investimento em renda variável constituído sob
a forma de condomínio fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término de sua duração
ou quando é deliberado em assembleia de cotistas a sua liquidação.
Cabe ao fundo participar do processo decisório da companhia investida, efetivamente influenciando
a gestão e política estratégica, através, por exemplo, da indicação de membros do Conselho de
Administração ou, em alguns casos, Diretores.
Os FIPs podem ser classificados de quatro maneiras, de acordo com a composição de sua carteira:
FIP – Capital Semente: voltado para aquisição de participações em companhias ou sociedades
limitadas que tenham receita bruta anual de até R$ 16 milhões; FIP – Empresas Emergentes: voltado
para aquisição de participações em companhias ou sociedades limitadas que tenham receita bruta
anual de até R$ 300 milhões; FIP – Infraestrutura (FIP-IE) e FIP - Produção Econômica intensiva em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP- PD&I): aqueles que mantêm seu patrimônio investido
em títulos de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado, que desenvolvam,
respectivamente, novos projetos de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa,
desenvolvimento e inovação nas áreas de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação
e outras áreas prioritárias para o Poder Executivo Federal; e o FIP – Multiestratégia: aqueles que
não se classificam nas demais categorias por admitir o investimento em diferentes tipos e portes de
sociedades investidas.
O FIP é regulamentado conforme a Instrução CVM nº 578/16. O seu funcionamento e a oferta pública
de cotas de sua emissão dependem de prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fonte: Boletim Fundos de Investimento 202102
VIII.

FI e FIC 555 (Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas ICVM 555)

O Fundo de Investimento (FI) e Fundo de Investimento em Cotas (FIC) são comunhões de recursos,
captados de pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da
aplicação em títulos e valores mobiliários. Isto é: os recursos de todos os investidores de um fundo
de investimento são usados para comprar bens (títulos) que são de todos os investidores, na
proporção de seus investimentos. No caso de FICs, esses bens podem ser cotas de outros fundos
de investimento.
Um fundo é organizado sob a forma de condomínio especial e seu patrimônio é dividido em cotas,
cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas
do fundo.
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Os fundos de investimento podem ser classificados como: Fundo de Renda Fixa; Fundo de Ações;
Fundo Cambial; e Fundo Multimercado. Cada classe de Fundo pode conter sufixos como:
x

Renda Fixa:
(i) Curto Prazo
(ii) Referenciado
(iii) Simples

x

Renda Fixa ou Multimercado:
(i) Longo Prazo
(ii) Crédito privado
(iii) Dívida Externa

x

Ações:
(i) BDR Nível I
(ii) Mercado de Acesso
(iii) Investimento no Exterior

Essa categoria de fundos é regulamentada pela Instrução CVM 555/14, sendo esta a regra geral de
regulamentação de todos os fundos de investimento. O seu funcionamento e a oferta pública de
cotas de sua emissão dependem de prévio registro na Comissão de valores Mobiliários (CVM).

Fonte: Boletim Fundos de Investimento 202102
(i) Participação no Mercado de Atuação e (ii) Competição no Mercado de Administração de
Recursos
Em relação à administração de fundos de investimentos, a Companhia tem experiência de mais de
duas décadas, a qual é marcada pela gestão dos recursos de maneira vinculada às regras instituídas
nos respectivos regulamentos e demais contratos do fundo, com pouca discricionariedade.
De forma geral, os principais serviços prestados enquanto Administrador de Fundos de Investimento
podem ser destacados conforme a seguir:
•

Análise, revisão ou elaboração de toda a documentação necessária ao processo de registro
do Fundo;

•

Representação dos Fundos junto à CVM e demais órgãos reguladores, bem como na
distribuição de cotas e nas informações legais periódicas;

•

Administração societária, fiscal e legal do Fundo;

•

Disponibilização de informações operacionais diárias aos cotistas através de plataformas
digitais;
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•

Prestação de informações periódicas legais à CVM, demais órgãos fiscalizadores e aos
cotistas;

•

Supervisão dos terceiros contratados, notadamente o Gestor, o Custodiante, a Empresa
de Auditoria, a Classificadora de Risco e o responsável pela Contabilidade e Controladoria,
se terceirizados.

Isso significa que como administrador de Fundos de Investimentos a Oliveira Trust é responsável
pelo atendimento ao cliente cotista (cálculo e disponibilização do valor da quota, relatórios de
desempenho), levantamento, preparação e encaminhamento das informações devidas às
autoridades competentes (Banco Central e CVM) e ao mercado financeiro (ANBIMA), e o controle
operacional do fundo que envolve a mensuração, análise e acompanhamento dos valores e índices
do mercado financeiro.
Também é de competência, enquanto administrador, o controle e a verificação das movimentações
contábeis e financeiras dos fundos de investimentos, assim como o acompanhamento e o controle
do cadastro do cotista, incluindo a disponibilização de informações e validação de seu cadastro. A
Companhia coloca à disposição dos originadores e cotistas, informações diárias sobre a composição
de ativo e passivo dos respectivos fundos, das cessões de direitos creditórios e do cumprimento de
obrigações.
Nesse contexto, entende-se que há tendência de crescimento acentuado de stakeholders nos últimos
4 anos, que deve se manter até 2025 com novos entrantes buscando se consolidar em diferentes
classes de ativos administrados por instituições independentes.

Na qualidade de Custodiante a Oliveira Trust passa a ser responsável pelas seguintes principais
atividades:
•

Análise da documentação recebida que evidencie o lastro dos ativos do fundo e seu
enquadramento em relação aos critérios estabelecidos no Regulamento;

•

Realizar a liquidação física e financeira dos ativos, evidenciados pelos documentos
comprobatórios da operação;

•

Fazer a custódia, administração e cobrança dos créditos e demais ativos integrantes da
carteira dos fundos

•

Cobrar e receber, por conta e ordem dos fundos, pagamentos, resgate de títulos ou
qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na
conta de depósitos dos mesmos e;

•

Observar para que somente as ordens emitidas pelo administrador e/ou pela gestora, ou
por seus representantes legais ou mandatários, devidamente autorizados, sejam acatadas,
sendo-lhe vedada a execução de ordens que não estejam diretamente vinculadas às
operações dos fundos.

Já a prestação de serviços de Controladoria para Fundos de Investimento envolve:
•

Controle das movimentações do caixa, do risco e do enquadramento legal e de política de
investimentos;

•

Conciliação bancária e dos ativos de renda fixa e variável, negociados junto às Clearings;

•

Registro das operações de compra e venda de ativos integrantes do portfólio dos
Fundos/Carteiras;
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•

Contabilidade do Fundo e emissão de relatórios periódicos com os resultados apurados e
envio aos órgãos competentes e aos cotistas.

Dessa forma, ao observar o mercado, há elevação em 13% do número de custodiantes no período
de 2012 a 2016 e consolidação nos anos em diante, resultando dois principais critérios de seleção:
confiabilidade e histórico dos custodiantes. Por outro lado, a quantidade de escrituradores mostrou
redução de 1% entre 2014 e 2016, e aumento expressivo de 18% entre 2016 e 2020. De acordo com
a AT Kearney, isso se deve a mudança da regulamentação a respeito, bem como ao fato da
comoditização, baixa diferenciação e poucas barreiras de entradas desse serviço em específico.

Para serviços de Custódia e Controladoria, a Companhia se encontra com 0,7% do Market-share,
em 13ª posição, e 0,6% do Market-share, em 12ª posição, respectivamente. Ambos os serviços são
normalmente vendidos como pacotes de serviços qualificados, com segmento dominado pelos
grandes bancos que, em muitos casos, prestam serviços para seus próprios fundos.
Ao analisar o segmento de fundos de investimentos estruturados, encontra-se uma posição de
destaque, sendo o segundo colocado. Mesmo com precificações semelhantes entre os atuantes,
existem exceções devido à expertise e maior capacidade de Patrimônio Líquido em algumas classes
de fundos, que é o caso da Oliveira Trust para FIDCs e demais Fundos Estruturados.

Nota: Market share de Custódia e Controladoria agregado de todas as classes de fundo, não apenas
fundos estruturado. Fonte: ANBIMA, Kearney.
Seguindo adiante para outros segmentos de atuação da Companhia, vale destacar a expertise em
serviços de Agente Fiduciário, em especial no controle das obrigações e nas garantias, com
emissões de debêntures desde 1991, ocupando posição de destaque no mercado desde 1995, com
1017 operações (emissões) registradas e volume financeiro de cerca de R$ 275 bilhões, ao longo de
26 anos. Dessa forma, assume-se o papel de representar a comunhão dos debenturistas, com
deveres e poderes específicos para defender os direitos e interesses dos representados, assumindo
também outras responsabilidades e atribuições determinadas em lei e na regulamentação.
A atuação da Companhia e de outros agentes fiduciários, quando nomeado para exercer a sua
função em relação a valores mobiliários distribuídos publicamente ou admitidos à negociação em
mercado organizado, ou ainda quando contratados para exercer a função de agente fiduciário em
ofertas públicas de distribuição de notas promissórias com prazo de vencimento superior a 360
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(trezentos e sessenta) dias, é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através
da Resolução CVM 17/21.
As operações do mercado de serviços fiduciários brasileiro vêm sendo dominadas por quatro players
nos últimos anos. Em 2020, nas emissões de Debêntures, Oliveira Trust, Vórtx, Pentágono e Pavarini
exerceram o papel de Agente Fiduciário em 92% das emissões. No caso de CRIs e CRAs, o serviço
foi prestado por uma dessas empresas em 97% e 84% das emissões, respectivamente, o que
demonstra o grau elevado de concentração para esse tipo de serviço.

A utilização de um Trustee nas estruturas fiduciárias agrega valor às operações, impactando
positivamente no rating e reduzindo o custo de captação delas, facilitando, desta forma, ao
Originador a manutenção dos parâmetros fixados para o melhor desempenho das garantias. Isso é
realizado via serviço de acompanhamento e controle de obrigações contratuais, índices e covenants
financeiros, recebíveis, monitorando sistemas gerenciais e contas caucionadas, efetuando a
divulgação de informações detalhadas através de relatórios periódicos.
É benefício para a Companhia o fato de o Agente Administrativo ser utilizado no mercado nacional
em grandes operações onde as funções do Agente Fiduciário são usadas como referência e
ampliadas com a inclusão de controles operacionais das garantias muito mais detalhados e
específicos, sobretudo em estruturas envolvendo Sociedades de Propósitos Específicos (SPEs).
A estruturação de operações através de outros instrumentos mais simples e menos onerosos
fiscalmente, como os FIDCs, FIPs, CRIs e CCIs, tem contribuído para redução no número de
operações de Agente de Garantias vinculadas à SPEs.
Em contrapartida, a contratação da função de Trustee na condição de Agente Administrativo em
emissões de CCB - Certificados de Crédito Bancário – e em outras operações financeiras
estruturadas ou reestruturação de créditos vencidos vem crescendo, onde a incorporação de
garantias sofisticadas, inclusive carteiras de direitos creditórios, exige a verificação periódica por
parte de um agente independente.
Em suma, a Companhia possui posição privilegiada no mercado quando comparada a outras
empresas listadas na B3, devido à seu modelo de negócios único e altamente rentável, com perfil
resiliente e crescimento significativo:
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iii) Sazonalidade
Não aplicável.
iv) Principais Insumos e Matéria-Prima
Não aplicável.
Outros fatores que influenciam o comportamento dos mercados de atuação da Companhia
Benefícios fiscais ou Subsídios
A Companhia faz uso de benefícios fiscais que faz jus por patrocinar eventos culturais e desportivos
com base nas seguintes legislações:
(a) Lei do Incentivo ao Esporte (LIE) (Lei nº 11.438/06), permite que recursos provenientes de
renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e
paradesportivas distribuídos por todo o território nacional.
(b) Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional
de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).
(c) Lei Municipal de Incentivo à Cultura ISS, do município do Rio de Janeiro - conforme Decreto
nº 37.031/2013, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro promulgada pela
prefeitura carioca busca promover a diversidade cultural na cidade e ampliar o investimento
do setor a partir do benefício concedido a pessoas jurídicas (PJs), contribuintes do ISS no
Rio de Janeiro, denominados Contribuintes Incentivadores, as PJs podem investir em
projetos culturais que receberem um certificado de enquadramento com até 20% do seu
imposto devido.
(d) Lei do Idoso (Lei nº 12.213/10), autoriza a dedução do imposto de renda dos valores doados
a fundos Municipais, Estaduais e Nacional de Idosos, como forma de financiar os programas
e as ações relativas ao idoso com o objetivo de assegurar os seus direitos sociais e criar
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
(e) Fundo da Infância e do Adolescente (Lei Estadual nº 5.336/92), a partir da edição da lei que
criou o FIA, passou a ser possível doar parte do imposto renda devido para o fundo público
que tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
JUR_SP - 40400444v20 - 5570002.471640
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(f) Programa de Alimentação ao Trabalhador (Lei nº 6.321/76), a Companhia possui programa
de alimentação ao trabalhador previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho, de modo
que deduz do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das
despesas realizadas com o programa de alimentação ao trabalhador (PAT).
Situações de monopólio ou oligopólio
O mercado de atuação da Companhia não é caracterizado pela presença de monopólio ou oligopólio.
Custo de matéria prima e outras despesas
Não se aplica, pois a Companhia é uma prestadora de serviço e não depende de matéria prima para
exercício de suas atividades. Ademais, a Companhia não possui outras despesas não relacionadas
com suas atividades operacionais.
Dependência de tecnologia
O modelo de negócios da Companhia é dependente de tecnologia, conforme descrito abaixo.
A prestação de serviços fiduciários depende de diversos sistemas operacionais para controle de
obrigações contratuais assumidas por devedores e garantidores. A Companhia possui diversos
sistemas próprios visando a prestação de serviços fiduciários e que contam com quase 30 anos de
desenvolvimento e consideram todo o know how adquirido desde o início da prestação de tais
serviços ao mercado.
Para a prestação de serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração de cotas em
fundos de investimento são necessários diversos sistemas visando o acompanhamento e
processamento de carteira dos respectivos Fundos, bem como no controle do passivo. A Companhia
possui sistemas fornecidos por terceiros, bem como sistemas próprios integrados que viabilizam
celeridade, volumetria e segurança na prestação dos serviços em Fundos de investimento.
A ausência ou deficiência de tais sistemas, bem como de equipamentos de hardware compatíveis,
prejudicariam demasiadamente a prestação dos serviços prestados pela Companhia ao mercado.
Utilização de concessões e franquias
A Companhia não utiliza concessões e franquias.
(d)

Eventual sazonalidade

A contratação de serviços fiduciários ocorre ao longo de todos os meses do ano, sem sazonalidade
relevante, mas com pequena concentração no último mês de cada trimestre civil, e no último trimestre
de cada ano.
(e)

Principais insumos e matérias primas

(i)
Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
As atividades da Companhia estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, conforme
descrito abaixo:
x

A OT DTVM está submetida a autorizações de funcionamento emitidas pelo Banco Central
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, além de sujeita às regras de autorregulação
emanadas pela ANBIMA e pela B3.
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x

(ii)

A Companhia e a OT Servicer estão sujeitas a autorizações e fiscalização da Comissão de
Valores Mobiliários, enquanto companhia aberta e administradora de carteira de valores
mobiliários, respectivamente.
Eventual dependência de poucos fornecedores

A Companhia não possui dependência de poucos fornecedores
(iii)

Eventual volatilidade em seus preços

Os preços praticados no mercado de serviços fiduciários têm pouca volatilidade, e variam, via de
regra, por tipo de produto utilizado pelo cliente.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período
de 36 (trinta e seis) meses encerrado em 30 de junho de 2021.
(b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período
de 36 (trinta e seis) meses encerrado em 30 de junho de 2021.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a)
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico
de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
A Companhia e suas subsidiárias MCFL Participações S.A., Holding Trust S.A., SRC Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros e SRC II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros,
não dependem de autorizações governamentais para o exercício de suas atividades.
Já as controladas indiretas da Companhia, OT DTVM e OT Pagamentos S.A. (“OT PAG”) dependem
de autorização do Banco Central para funcionar.
Com relação à OT PAG, destacamos que referida entidade foi estabelecida com o objetivo de aprofundar
a conexão do Grupo OT com o mercado de securitização de créditos e de empresas cuja captação de
recursos depende de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDCs”), oferecendo maior
praticidade e conveniência a seus clientes por meio de serviços de pagamento. Nesse sentido, a OT PAG
foi constituída como instituição de pagamento na modalidade emissor de moeda eletrônica, de modo a
possibilitar o oferecimento de contas de pagamento pré-pagas aos clientes da OT DTVM, nos termos da
Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018 (“Circular 3.885/18”), que foi substituída em 3 de maio de 2021
pela Resolução do Banco Central nº 80, de 25 de março de 2021 (“Resolução BCB 80”).
Como será detalhado a seguir, as instituições de pagamento no Brasil, de acordo com a
regulamentação aplicável em vigor, podem operar independentemente de autorização do Banco
Central até o atingimento de determinados volumes transacionais. Nesse sentido, em novembro de
2020, a OT PAG, até então não autorizada, ultrapassou o volume financeiro de transações de
pagamento acima de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por mais de 30 (trinta) dias
dentro de um período de 12 meses, atingindo, portanto, a volumetria regulatória estabelecida na alínea
“a” inciso I do artigo 6º-B da Circular 3.885/18, o que gerou a necessidade de obtenção de autorização
do Banco Central para continuidade de suas operações. Dessa forma, em 18 de novembro de 2020, a
OT PAG protocolou perante o Banco Central requerimento solicitando autorização para seu
funcionamento, em linha com a regulamentação aplicável.
Ocorre que, em 27 de novembro de 2020, o Conselho Monetário Nacional (“CMN”) publicou a
Resolução nº 4.871 (“Resolução CMN 4.871/20”), norma essa que incluiu a emissão de moeda
eletrônica no rol de atividades permitidas às distribuidoras de títulos e valores mobiliários (“DTVMs”),
tais quais a OT DTVM. De tal modo, com o advento da Resolução CMN 4.871/20, que entrou em vigor
em 4 de janeiro de 2021, a OT DTVM passou a poder oferecer contas de pagamento diretamente a
seus clientes, sem a necessidade de intermediários (i.e., a OT PAG).
Dessa forma, a OT DTVM decidiu requerer ao Banco Central a inclusão dos serviços de emissão de
moeda eletrônica em seu objeto social, o que foi autorizado em 1º de julho de 2021. Em razão disso,
será iniciado processo de transferência para a OT DTVM da base de operações anteriormente
concentrada na OT PAG, motivo pelo qual foi solicitada ao Banco Central a suspensão do pedido de
autorização da OT PAG como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica. Após a
conclusão do processo de transferência, as operações da OT PAG serão totalmente descontinuadas.
Por sua vez, a OT DTVM e a OT Servicer dependem de autorização prévia da CVM para exercerem
suas atividades, entre as quais se destacam, no caso da OT DTVM, as de administrador/gestor de
carteira de valores mobiliários, custodiante, escriturador e agente fiduciário e, no caso da OT Servicer,
de administrador/gestor de carteira de valores mobiliários.
Principais Órgãos Reguladores
As controladas da Companhia estão sujeitas à regulamentação e supervisão de diferentes órgãos
reguladores. Essas atividades de supervisão são determinantes para a estruturação de nossos
negócios e impactam diretamente em nossas estratégias de crescimento. Destacamos a seguir os
principais órgãos reguladores que regulamentam e supervisionam as atividades das controladas da
Companhia.
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Conselho Monetário Nacional
O CMN é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional (“SFN”) e tem a responsabilidade de formular
a política monetária e de crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico
e social do País. É a principal autoridade responsável pela supervisão geral das políticas orçamentária,
fiscal e da dívida pública brasileira, pela regulamentação das condições para constituição,
funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, bem como pela supervisão da liquidez e
solvência de tais instituições. O CMN também é responsável pelas diretrizes gerais a serem seguidas
na organização e operação do mercado de títulos e valores mobiliários e pela regulamentação de
investimentos estrangeiros no Brasil.
Banco Central do Brasil
Autarquia responsável por implantar as políticas estabelecidas pelo CMN, autorizar a constituição de
instituições financeiras e supervisioná-las no Brasil. O Banco Central determina os requisitos de capital
mínimo, limites de crédito, exigências de depósitos compulsórios, dentre outras regras aplicáveis às
instituições financeiras de acordo com as políticas estabelecidas pelo CMN.
Comissão de Valores Mobiliários
Autarquia responsável por regulamentar, sancionar e fiscalizar o mercado brasileiro de valores
mobiliários (que, no Brasil, inclui derivativos) e seus participantes, bem como supervisionar os
mercados de bolsa e de balcão organizado.
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários
A negociação de valores mobiliários nos mercados de bolsa de valores deve ser realizada
exclusivamente por DTVMs e outros tipos de instituições reguladas. As DTVMs fazem parte do SFN e
estão sujeitas à regulamentação e supervisão do CMN, do Banco Central e da CVM. As DTVMs devem
ser autorizadas pelo Banco Central a negociar no mercado de bolsa de valores. Entre outras funções,
as DTVMs e determinadas outras instituições autorizadas podem atuar como subscritores na oferta
pública de instrumentos financeiros e podem realizar operações de câmbio em mercados de câmbio
estrangeiro, sujeito a certas limitações, conforme estabelecido pela regulamentação do Banco Central.
As DTVMs são regulamentadas pela Resolução CMN nº 1.120, de 4 de abril de 1986, conforme alterada
(“Resolução CMN 1.120/86”), que permite às distribuidoras, entre outras atividades: (1) subscrever,
isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores
mobiliários para revenda; (2) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e
valores mobiliários; (3) exercer funções de agente fiduciário; (4) instituir, organizar e administrar fundos
e clubes de investimento; e (5) intermediação de negociações em moeda estrangeira; e (6) emitir moeda
eletrônica, nos termos da regulamentação em vigor. Além da Resolução CMN 1.120/86, as DTVMs
estão sujeitas à regulamentação da CVM.
De acordo com as regras estabelecidas pelo Banco Central, as DTVMs (como a OT DTVM) não podem
realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as
hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação.
Além disso, as DTVMs não podem cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra comissão
referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição primária.
Por fim, as DTVMs também não podem adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos
em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deve vendê-los dentro do prazo
de 1 (um) ano, a contar do recebimento, prorrogável até 2 (duas) vezes, a critério do Banco Central.
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Regulamentação dos Fundos de Investimento
Fundos de Investimento no Brasil
Os fundos de investimento são veículos de investimento existentes no ordenamento jurídico brasileiro,
regulados CVM, notadamente pela Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro 2014, conforme alterada
(“Instrução CVM 555”) e outras normas específicas, a depender da classe de fundo envolvida.
Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, sem
personalidade jurídica própria, destinado à aplicação em determinados ativos financeiros estabelecidos
de forma taxativa pela regulamentação aplicável.
Os investimentos nos fundos se dão por meio da subscrição e da integralização de cotas de emissão
do fundo. As cotas emitidas pelo fundo formam seu patrimônio (i.e., representam frações ideais do
patrimônio do fundo, de titularidade dos cotistas) e possibilitam o investimento em ativos, de maneira
que cada cota corresponde a uma fração ideal do patrimônio comum do fundo. Ao longo do tempo as
cotas serão amortizadas e/ou resgatadas, a depender da natureza do fundo (i.e., aberto ou fechado),
como forma de remuneração/retorno do investimento.
Os ativos financeiros investidos pelo fundo irão compor o seu patrimônio e serão selecionados de
acordo com sua natureza e na forma estabelecida na regulamentação. Uma vez realizado o
investimento, os ativos se tornam propriedade do fundo e os valores recebidos em contrapartida ou
como remuneração de tais investimentos serão utilizados para a amortização ou resgate das cotas.
A constituição e manutenção de um fundo implica na participação de diversos participantes na estrutura,
conforme previsões da Instrução CVM 555, tais como:
(i)
um administrador, cujo principal papel é o de prestar serviços relacionados ao
funcionamento e à manutenção do fundo. O administrador deve ser uma instituição com
autorização específica junto à CVM para atuar nesta capacidade (usualmente, um banco ou
uma DTVM);
(ii)
um gestor, cujo principal papel é o de realizar a gestão profissional dos ativos
financeiros integrantes da carteira do fundo. O gestor deverá ser uma pessoa com licença
específica junto à CVM para a gestão profissional de carteiras de valores mobiliários;
(iii)
um custodiante, cujo principal papel é o de realizar a custódia (ou seja, a guarda) dos
ativos financeiros investidos pelo fundo, sendo também o responsável pela liquidação física e
financeira dos ativos. O custodiante deverá ser uma instituição com autorização específica junto
à CVM para atuar nesta capacidade (usualmente, um banco ou uma DTVM);
(iv)
um auditor independente;
(v)
agência de classificação de risco;
(vi)
investidores/cotistas;
(vii)
a CVM, na qualidade de órgão supervisor com a competência de autorizar o
funcionamento e o registro da distribuição e aprovação da emissão de cotas do fundo e a
fiscalização de seus prestadores de serviço; e
(viii)
um distribuidor das cotas, cujo papel é o de realizar a colocação das cotas emitidas
pelo fundo no mercado (papel que pode ser desempenhado pelo próprio administrador do
fundo).
Administração de Fundos de Investimento
No âmbito da Instrução CVM 555, administrador de fundo de investimento é a pessoa jurídica
autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários
e responsável pela administração do fundo, a qual compreende o conjunto de serviços relacionados
direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo (que podem ser prestados pelo
próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do fundo).
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Nesse sentido, compete ao administrador, na qualidade de representante do fundo, efetuar as
contratações dos prestadores de serviços, mediante prévia e criteriosa análise e seleção do contratado,
devendo, ainda, figurar no contrato como interveniente anuente.
Além disso, o administrador, observadas as limitações legais e as previstas na Instrução CVM 555, tem
poderes para praticar todos os atos necessários ao funcionamento do fundo de investimento, sendo
responsável pela constituição do fundo e pela prestação de informações à CVM na forma da
regulamentação aplicável e quando solicitado.
Por fim, importante destacar que o administrador responde por prejuízos decorrentes de atos e
omissões próprios a que der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, ao regulamento ou aos
atos normativos expedidos pela CVM.
Regras de Conduta Aplicáveis aos Administradores de Fundos de Investimento
É vedado ao administrador e ao gestor, no que aplicável, praticar os seguintes atos em nome do fundo:
(i)
receber depósito em conta corrente;
(ii)
contrair ou efetuar empréstimos, salvo em modalidade autorizada pela CVM;
(iii)
prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, ressalvadas
determinadas situações previstas na regulamentação aplicável;
(iv)
vender cotas à prestação, sem prejuízo da integralização a prazo de cotas subscritas;
(v)
prometer rendimento predeterminado aos cotistas;
(vi)
realizar operações com ações fora de mercado organizado, ressalvadas as hipóteses
de distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão de debêntures
em ações, exercício de bônus de subscrição, negociação de ações vinculadas a acordo de
acionistas e nos casos em que a CVM tenha concedido prévia e expressa autorização;
(vii)
utilizar recursos do fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de
cotistas; e
(viii)
praticar qualquer ato de liberalidade.
Adicionalmente, nos termos da Instrução CVM 555, incluem-se nas obrigações do administrador:
(i)
diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita
ordem: (a) o registro de cotistas; (b) o livro de atas das assembleias gerais; (c) o livro ou lista
de presença de cotistas; (d) os pareceres do auditor independente; (e) os registros contábeis
referentes às operações e ao patrimônio do fundo; e (f) a documentação relativa às operações
do fundo;
(ii)
solicitar, se for o caso, a admissão à negociação das cotas de fundo fechado em
mercado organizado;
(iii)
pagar a multa cominatória, nos termos da legislação vigente, por cada dia de atraso no
cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM 555;
(iv)
elaborar e divulgar as informações previstas na Instrução CVM 555;
(v)
manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo
fundo, bem como as demais informações cadastrais;
(vi)
custear as despesas com elaboração e distribuição do material de divulgação do fundo,
inclusive da lâmina, se houver;
(vii)
manter serviço de atendimento ao cotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas
e pelo recebimento de reclamações, conforme definido no regulamento do fundo;
(viii)
observar as disposições constantes do regulamento;
(ix)
cumprir as deliberações da assembleia geral; e
(x)
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
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Prestação de Informações
Nos termos da Instrução CVM 555, o administrador de fundo de investimento deve prestar certas
informações periódicas. Nesse sentido, é responsável por:
(i)
calcular e divulgar o valor da cota e do patrimônio líquido do fundo aberto: (a)
diariamente; ou (b) para fundos que não ofereçam liquidez diária a seus cotistas, em
periodicidade compatível com a liquidez do fundo, desde que expressamente previsto em seu
regulamento;
(ii)
disponibilizar aos cotistas, mensalmente ou no período previsto no regulamento para
cálculo e divulgação da cota, extrato de conta contendo: (a) nome do fundo e o número de seu
registro no CNPJ; (b) nome, endereço e número de registro do administrador no CNPJ; (c)
nome do cotista; (d) saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação
ocorrida ao longo do mês; (e) rentabilidade do fundo auferida entre o último dia útil do mês
anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato; (f) data de emissão do extrato da
conta; e (g) o telefone, o correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço de
atendimento ao cotista;
(iii)
disponibilizar as informações do fundo, inclusive as relativas à composição da carteira,
nos termos previstos na Instrução CVM 555, de forma equânime entre todos os cotistas;
(iv)
disponibilizar aos cotistas dos fundos não destinados exclusivamente a investidores
qualificados a demonstração de desempenho do fundo até o último dia útil de fevereiro de cada
ano; e
(v)
divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores e sem
proteção de senha, a demonstração de desempenho do fundo relativo: (a) aos 12 (doze) meses
findos em 31 de dezembro, até o último dia útil de fevereiro de cada ano; e (b) aos 12 (doze)
meses findos em 30 de junho, até o último dia útil de agosto de cada ano.
Adicionalmente, a Instrução CVM 555 prevê que o administrador do fundo deve remeter a CVM uma
série de documentos, relacionados, sobretudo as condições financeiras e patrimoniais do fundo.
Regras, Procedimentos e Controles Internos
O administrador e o gestor de fundo de investimento devem, conjuntamente, adotar as políticas,
procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo seja compatível
com:
(i)

os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate; e

(ii)

o cumprimento das obrigações do fundo.

As políticas, procedimentos e controles internos ora mencionados devem levar em conta, no mínimo:
(i)

a liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo;

(ii)

as obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias;

(iii)
os valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios
estatísticos consistentes e verificáveis; e
(iv)

o grau de dispersão da propriedade das cotas.

Ademais, o administrador deve submeter a carteira do fundo a testes de estresse periódicos com
cenários que levem em consideração, no mínimo, as movimentações do passivo, a liquidez dos ativos,
as obrigações e a cotização do fundo.
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Custódia de Valores Mobiliários
De acordo com a Resolução CVM nº 32, de 19 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM
32/21”), a prestação de serviços de custódia de valores mobiliários compreende:
(i)
no caso de prestação de serviços para investidores: (a) a conservação, o controle e a
conciliação das posições de valores mobiliários em contas de custódia mantidas em nome do
investidor; (b) o tratamento das instruções de movimentação recebidas dos investidores ou de
pessoas legitimadas por contrato ou mandato; e (c) o tratamento dos eventos incidentes sobre
os valores mobiliários custodiados; e
(ii)
no caso de prestação de serviços para emissores: (a) a guarda física dos valores
mobiliários não escriturais; e (b) a realização dos procedimentos e registros necessários à
efetivação e à aplicação aos valores mobiliários do regime de depósito centralizado.
Para que seja possível a prestação dos serviços acima elencados, é preciso requerer autorização
perante a CVM, sendo que tal faculdade é atribuída aos bancos comerciais, múltiplos ou de
investimentos, às caixas econômicas, sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, e às entidades prestadoras de serviços de compensação e liquidação e de depósito
centralizado de valores mobiliários.
Adicionalmente, para que seja possível a apresentação de requerimento para prestação de serviços de
custódia, o requerente deve:
(i)
constituir e manter capacidade operacional e tecnológica para o desempenho de suas
atividades, com vistas à prestação satisfatória dos serviços de custódia, em particular, no que
tange à garantia da qualidade e confidencialidade das informações; e
(ii)
constituir e manter processos e sistemas informatizados seguros e adequados ao
exercício das suas atividades, de forma a permitir o registro, o processamento e o controle das
posições e das contas de custódia.
Ressalta-se que os processos e sistemas acima referidos devem ser compatíveis com o tamanho, as
características e o volume das operações de responsabilidade da instituição, bem como com a natureza
e a espécie dos valores mobiliários custodiados. Ainda, para que possa requerer autorização para
prestação de serviços de custódia de valores mobiliários, a instituição deve demonstrar capacidade
econômico-financeira compatível com as operações a serem realizadas.
Prestação de Serviços de Custódia
A prestação de serviço de custódia deve ser objeto de contrato específico, celebrado entre o investidor
ou o emissor, conforme o caso, e o custodiante, que deve dispor, no mínimo, sobre:
(i)
no caso de prestação de serviços para investidores, o procedimento de transmissão de
ordens entre o investidor e o custodiante, para efeitos das autorizações e manifestações de
que trata a Resolução CVM 32/21;
(ii)

o procedimento de guarda física de valores mobiliários, quando aplicável;

(iii)

a possibilidade de contratação de terceiros; e

(iv)

a descrição dos riscos inerentes aos serviços de custódia.

O contrato celebrado com investidores pode abranger a prestação de serviços de controladoria de
ativos e outros que envolvam a consolidação das posições dos investidores, inclusive em outros ativos,
e a prestação de serviços correlatos.
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Regras de Conduta Aplicáveis às Instituições Custodiantes
Os valores mobiliários de titularidade dos investidores devem ser mantidos em contas de custódia
individualizadas em nome destes, segregadas de outras contas e de posições de titularidade do
custodiante. Ainda, o custodiante deve:
(i)
exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos interesses
dos investidores, sendo vedado privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele
vinculadas;
(ii)
tomar todas as medidas necessárias para a identificação da titularidade dos valores
mobiliários, para a garantia de sua integridade e para a certeza sobre a origem das instruções
recebidas;
(iii)
zelar pela boa guarda e pela regular movimentação dos valores mobiliários mantidos
em custódia, conforme as instruções recebidas, e pelo adequado processamento dos eventos
a eles relativos, mediante a implementação de sistemas de execução e de controle eletrônico
e documental;
(iv)
promover os atos necessários ao registro de gravames ou de direitos sobre valores
mobiliários custodiados, tomando todas as medidas necessárias para a sua adequada
formalização;
(v)
assegurar, de forma permanente, a qualidade de seus processos e sistemas
informatizados, mensurando e mantendo registro dos acessos, erros, incidentes e interrupções
em suas operações;
(vi)
garantir a segurança física de seus equipamentos e instalações, com o estabelecimento
de normas de segurança de dados e informações que os protejam de acesso de pessoal não
autorizado;
(vii)
dispor de recursos humanos suficientes e tecnicamente capazes de realizar os
processos e operar os sistemas envolvidos na prestação dos serviços de custódia;
(viii)
manter atualizados os manuais operacionais, a descrição geral dos sistemas a serem
adotados na prestação dos serviços, o fluxograma de rotinas, a documentação de programas,
os controles de qualidade e os regulamentos de segurança física e lógica; e
(ix)
implementar e manter atualizado plano de contingência que assegure a continuidade
de negócios e a prestação dos serviços.
Caso o custodiante esteja prestando serviços para investidores deve, ainda:
(i)
realizar conciliação diária entre as posições mantidas nas contas de custódia e aquelas
fornecidas pelo depositário central, assegurando que os valores mobiliários custodiados e os
direitos provenientes destes valores mobiliários estejam registrados em nome do investidor
junto ao depositário central, quando for o caso; e
(ii)
manter sigilo quanto às características e quantidades dos valores mobiliários de
titularidade dos investidores.
Ainda, se o serviço for prestado para emissores, o custodiante precisa
(i)

verificar o cumprimento dos requisitos formais e de criação dos valores mobiliários;

(ii)
verificar a observância dos mecanismos próprios de transferência de cada valor
mobiliário, conforme sua natureza e nos termos do regulamento do depositário central, para a
constituição do depósito centralizado;
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(iii)
realizar os atos de sua competência para as movimentações de depósito e retirada dos
valores mobiliários no serviço de depósito centralizado, nos termos dos regulamentos dos
depositários centrais;
(iv)
responsabilizar-se pela guarda física dos instrumentos e documentos que representam
os valores mobiliários objeto de depósito centralizado;
(v)
abster-se de praticar ou dar efetividade a qualquer ato de disposição envolvendo os
valores mobiliários objeto de depósito centralizado fora do ambiente do depositário central,
exceto se por instrução do próprio depositário central;
(vi)
repassar ao depositário central as informações e os recursos relacionados aos eventos
incidentes sobre os valores mobiliários submetidos ao serviço de depósito centralizado que
sejam de sua competência;
(vii)
realizar a identificação do titular do valor mobiliário no momento de sua submissão ao
depósito centralizado e, posteriormente, nos casos em que seja necessário, a partir de
informações fornecidas pelos depositários centrais; adotar os procedimentos de conciliação
estabelecidos pelo depositário central; e
(viii)
deter registros inventariáveis dos valores mobiliários mantidos sob sua guarda física,
em que devem constar as seguintes informações: (a) natureza, espécie e classe do valor
mobiliário; (b) registro das movimentações de depósito e retirada; e (c) registro dos repasses
de informações e dos pagamentos e recebimentos dos recursos financeiros relacionados aos
eventos incidentes sobre os valores mobiliários.
Prestação de Informações
O custodiante que prestar serviços para investidores deve disponibilizar ou enviar, conforme o caso,
aos investidores informações que permitam a identificação e a verificação dos eventos ocorridos com
os valores mobiliários, contendo, no mínimo, a posição consolidada de valores mobiliários, sua
movimentação e os eventos que afetem a posição do investidor. Tal informação deve ser disponibilizada
até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao término do mês em que ocorrer a referida movimentação.
Regras, Procedimentos e Controles Internos
Para fins da prestação de serviços de custódia, o custodiante deve adotar e implementar: (i) regras
adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Resolução CVM 32/21; e (ii) procedimentos
e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das referidas
regras.
Tais regras e controles internos devem: (i) ser escritos; (ii) ser passíveis de verificação; e (iii) estar
disponíveis para consulta da CVM, dos depositários centrais com os quais o custodiante mantenha
vínculo, das entidades administradoras dos mercados organizados em que o custodiante seja
autorizado a operar e dos respectivos departamentos de autorregulação, se for o caso.
Adicionalmente, e em linha com o que demanda a Resolução CVM 35, de 26 de maio de 2021, conforme
alterada (“Resolução 35/21”), o custodiante deve indicar: (i) um diretor estatutário responsável pelo
cumprimento das normas estabelecidas pela Resolução CVM 35/21; e (ii) um diretor estatutário
responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos existentes para a verificação da
implementação, aplicação e eficácia das regras da Resolução CVM 35/21.
O diretor estatutário requerido pelo item (ii) acima deve, até o último dia útil do mês de abril:
(i)
encaminhar ao órgão de administração do custodiante relatório relativo ao ano anterior,
contendo: (a) as conclusões dos relatórios de auditoria interna; (b) suas recomendações a
respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento,
quando for o caso; e (c) sua manifestação a respeito das deficiências encontradas em
verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou
efetivamente adotadas para saná-las; e
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(ii)
encaminhar ao órgão de administração do custodiante e à CVM o relatório sobre a
descrição, o projeto e a efetividade operacional dos controles (tipo 2), referente ao ano anterior,
emitido por auditor independente registrado na CVM, elaborado nos termos da NBC TO 3402
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Escrituração de Valores Mobiliários
A atividade de escrituração de valores mobiliários pode ser desempenhada por instituições autorizadas
pela CVM para essa finalidade, nos termos da Resolução CVM nº 33, de 19 de maio de 2021, conforme
alterada (“Resolução CVM 33/21”). De acordo com a referida norma, a prestação de serviços de
escrituração compreende:
(i)
a abertura e manutenção, em sistemas informatizados, de livros de registro, conforme
previsto na regulamentação em vigor;
(ii)
o registro das informações relativas à titularidade dos valores mobiliários, assim como
de direitos reais de fruição ou de garantia e de outros gravames incidentes sobre os valores
mobiliários;
(iii)
o tratamento das instruções de movimentação recebidas do titular do valor mobiliário
ou de pessoas legitimadas por contrato ou mandato;
(iv)
a realização dos procedimentos e registros necessários à efetivação e à aplicação aos
valores mobiliários, quando for o caso, do regime de depósito centralizado; e
(v)

tratamento de eventos incidentes sobre os valores mobiliários.

Nos termos da Resolução CVM 33/21, podem requerer autorização para a prestação dos serviços de
escrituração de valores mobiliários as instituições financeiras. Nesse sentido, as instituições
interessadas em autorização para operar como escriturador devem possuir processos e sistemas
informatizados seguros e adequados ao exercício das atividades que pretender exercer, de forma a
permitir a execução dos deveres e obrigações a elas concernentes.
Adicionalmente, as instituições escrituradoras devem, ao solicitar autorização perante a CVM para
atuação como escriturador, demonstrar capacidade econômico-financeira compatível com as
operações a serem desempenhadas e possuir condições para o cumprimento dos seguintes requisitos
e deveres:
(i)
dispor de recursos humanos suficientes e tecnicamente capazes de realizar os
processos e operar os sistemas envolvidos na prestação dos seus serviços;
(ii)
manter lista atualizada de profissionais com acesso aos seus sistemas, monitorando e
registrando os acessos realizados;
(iii)
assegurar, de forma permanente, a qualidade de seus processos e sistemas
informatizados, mensurando e mantendo registro dos erros, incidentes e interrupções em suas
operações;
(iv)
manter atualizados os manuais operacionais, a descrição geral dos sistemas a serem
adotados na prestação dos serviços, o fluxograma de rotinas, a documentação de programas,
os controles de qualidade e os regulamentos de segurança física e lógica;
(v)
dispor de plano de continuidade de negócios apto a assegurar a continuidade da
prestação dos seus serviços; e
(vi)
constituir e manter canais adequados para o atendimento satisfatório dos titulares dos
valores mobiliários escriturados quanto a quaisquer informações inerentes às
responsabilidades concernentes à prestação dos seus serviços.
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Regras de Conduta Aplicáveis às Instituições Escrituradoras
Na prestação dos serviços, o escriturador deve, ainda:
(i)
exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação aos interesses
dos emissores e dos titulares de valores mobiliários, sendo vedado privilegiar seus próprios
interesses ou de pessoas a ele vinculadas;
(ii)
manter contas de valores mobiliários individualizadas em nome dos titulares do valor
mobiliário;
(iii)
assegurar que os registros relativos às transferências e constituições de direitos, de
fruição ou de garantia, assim como outros gravames sobre os valores mobiliários escriturados
sejam feitos no menor prazo possível e que estejam amparados em documentos juridicamente
válidos;
(iv)
efetuar, no menor prazo possível e sem prejuízo da segurança necessária, as
transferências, inscrições e averbações nas contas de valores mobiliários no depósito
centralizado, sendo que, quando se tratar de transferência para conta de mesma titularidade,
esta deve ser efetuada no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis contado do recebimento da
documentação completa do cliente;
(v)
tomar todas as medidas cabíveis para o pagamento de proventos deliberados e pagos
pelo emissor, quando o titular do valor mobiliário não possuir informações cadastrais
atualizadas;
(vi)
responder pela legitimidade e pela veracidade dos registros das movimentações
efetuadas e da titularidade dos valores mobiliários;
(vii)
registrar nas contas de valores mobiliários as modificações dos valores mobiliários,
após recebimento de instrução do contratante que comunique os eventos sobre eles incidentes;
(viii)
praticar os atos de sua responsabilidade envolvidos com o repasse aos investidores e
aos depositários centrais dos valores devidos por força de eventos incidentes sobre os valores
mobiliários;
(ix)
repassar ao contratante os valores previamente recebidos dos investidores, relativos
ao exercício de direitos de subscrição e conversões, entre outros;
(x)
registrar os direitos de fruição ou de garantia, assim como outros gravames sobre os
valores mobiliários, quando solicitado pelos respectivos titulares, diretamente ou por meio de
seus representantes, nos termos da regulação pertinente, ou por determinação judicial, quando
for o caso;
(xi)
manter à disposição da CVM os registros que compõem a escrituração das contas de
valores mobiliários, bem como os documentos que a eles se refiram;
(xii)
adotar regras, procedimentos e controles internos que assegurem a fiscalização
posterior das posições mantidas nas contas de valores mobiliários;
(xiii)
garantir a segurança, eficiência e confiabilidade operacional dos sistemas de
escrituração das contas de valores mobiliários;
(xiv)

prevenir, controlar e corrigir irregularidades nos registros dos valores mobiliários;

(xv)
adotar os procedimentos necessários ao cumprimento de solicitações dos custodiantes
para a realização de depósito de valores mobiliários escriturais junto a depositário central,
observados os procedimentos prévia e expressamente estabelecidos pelo escriturador e pelo
depositário central;
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(xvi)
criar mecanismos a fim de assegurar a completa segregação de atividades e o sigilo
sobre as posições detidas; e
(xvii) divulgar, na sua página na rede mundial de computadores, os documentos necessários
para a realização da transferência nas contas de valores mobiliários no depósito centralizado.
Prestação de Informações
Nos termos da Resolução CVM 32/21, as instituições escrituradoras também estão sujeitas à
observação de certas obrigações referentes à prestação de informações. Nesse sentido, a instituição
escrituradora deve, ainda, colocar à disposição do contratante, na periodicidade estabelecida em
contrato:
(i)
lista de investidores refletindo a posição total de valores mobiliários, incluindo a
abertura analítica das posições dos investidores mantidas sob a titularidade fiduciária do
depositário central, quando for o caso;
(ii)
relatório contendo as transferências de titularidade ocorridas nas contas de valores
mobiliários;
(iii)
relação de quem tenha exercido direitos relativos a eventos incidentes sobre os valores
mobiliários;
(iv)
relação dos direitos reais de fruição ou de garantia, assim como outros gravames
incidentes sobre os valores mobiliários; e
(v)

relatório dos cálculos e pagamentos de proventos efetuados.

Ainda, nos casos em que os valores mobiliários detidos por investidores não forem objeto de depósito
centralizado, a instituição deve colocar à disposição desses:
(i)
extrato das contas de valores mobiliários: (a) até o 10º (décimo) dia do mês seguinte
ao término do mês em que ocorrer movimentação; e (b) quando solicitado, no prazo de 2 (dois)
dias úteis da solicitação, desde que referentes ao ano corrente;
(ii)
as informações sobre saldo existente ao final do ano anterior, até o final do mês de
fevereiro do ano subsequente;
(iii)
informações relativas aos eventos incidentes sobre os valores mobiliários, sempre que
solicitados; e
(iv)
informações referentes às medidas necessárias para o pagamento de proventos
deliberados e pagos pelo emissor, quando o investidor não possuir as informações cadastrais
atualizadas.
Regras, Procedimentos e Controles Internos
Para fins da prestação de serviços de escrituração, a instituição escrituradora, inclusive quando exercer
a atividade de agente emissor de certificados, deve adotar e implementar:
(i)
regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Resolução CVM
33/21; e
(ii)
procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação,
aplicação e eficácia das regras acima mencionadas.
Ademais, as regras, os procedimentos e os controles internos adotados pelas instituições
escrituradoras devem ser escritos, passíveis de verificação e estar disponíveis para consulta da CVM
e dos depositários centrais com os quais a instituição escrituradora mantenha vínculo.
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Adicionalmente, a instituição escrituradora deve indicar um diretor estatutário responsável pelo
cumprimento das normas estabelecidas na Resolução CVM 33/21, bem como diretor estatutário
responsável pela supervisão das regras, procedimentos e controles internos.
As funções acima referidas não podem ser cumuladas pelo mesmo diretor estatutário e não podem ser
desempenhadas em conjunto com funções que possam, de alguma forma, ser consideradas com elas
conflitantes. Ainda, os diretores estatutários ora mencionados devem agir com probidade, boa-fé e ética
profissional, empregando, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência esperados de um
profissional em sua posição.
Por fim, as instituições escrituradoras devem manter estrutura de auditoria interna, que deverá, entre
outras atribuições, elaborar relatórios que devem ser mantidos atualizados e à disposição da CVM.
Regulamentação dos Agentes Fiduciários
A Lei das Sociedades por Ações estabelece que a escritura de emissão, por instrumento público ou
particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado terá obrigatoriamente a
intervenção de agente fiduciário dos debenturistas. Nesse sentido, a atuação do agente fiduciário que
seja nomeado, nas hipóteses previstas em lei, para exercer essa função em relação a valores
mobiliários distribuídos publicamente ou admitidos à negociação em mercado organizado é regulada
pela Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 17”).
De acordo a norma acima referida, podem ser nomeadas como agente fiduciário apenas as instituições
financeiras previamente autorizadas pelo Banco Central, que tenham por objeto social a administração
ou a custódia de bens de terceiros. No entanto, quando previsto em lei específica, a função de agente
fiduciário também pode ser exercida por outras entidades autorizadas para esse fim pelo Banco Central.
Regras de Conduta Aplicáveis aos Agentes Fiduciários
A Resolução CVM 17 estabelece que não pode ser nomeada como agente fiduciário a instituição:
(i)
que preste assessoria de qualquer natureza ao emissor, sua coligada, controlada,
controladora, ou sociedade integrante do mesmo grupo;
(ii)

que seja coligada ao emissor ou seja sua controlada ou controladora, direta ou indireta;

(iii)

que seja coligada ou controlada por sociedade que atue como distribuidora da emissão;

(iv)

que seja credora, por qualquer título, do emissor ou de sociedade por ele controlada;

(v)
cujos controladores, pessoas a eles vinculadas ou administradores tenham interesse
no emissor;
(vi)
que seja conflitante com o exercício, pela instituição, das suas atribuições como agente
fiduciário;
(vii)
cujo capital votante pertença, na proporção de 10% (dez por cento) ou mais, ao
emissor, a seu administrador ou sócio; e
(viii)

que, de qualquer outro modo, esteja em situação de conflito de interesses.

Nesse sentido, ainda, o agente fiduciário que atuar nesta função em outra emissão do mesmo emissor,
sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo deve assegurar tratamento
equitativo a todos os titulares de valores mobiliários, respeitadas as garantias, as obrigações e os
direitos específicos atribuídos aos respectivos titulares de valores mobiliários de cada emissão ou série.
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Ademais, no exercício de suas atividades, os agentes fiduciários devem:
(i)
exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os titulares dos
valores mobiliários;
(ii)
proteger os direitos e interesses dos titulares dos valores mobiliários, empregando no
exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração de seus próprios bens;
(iii)
renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação de assembleia para
deliberar sobre sua substituição;
(iv)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(v)
verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às
garantias e a consistência das demais informações contidas na escritura de emissão, no termo
de securitização de direitos creditórios ou no instrumento equivalente, diligenciando no sentido
de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
(vi)
diligenciar junto ao emissor para que a escritura de emissão, o termo de securitização
de direitos creditórios ou o instrumento equivalente, e seus aditamentos, sejam registrados nos
órgãos competentes, adotando, no caso da omissão do emissor, as medidas eventualmente
previstas em lei;
(vii)
acompanhar a prestação das informações periódicas pelo emissor e alertar os titulares
dos valores mobiliários, no relatório anual sobre inconsistências ou omissões de que tenha
conhecimento;
(viii)
acompanhar a atuação da companhia securitizadora na administração do patrimônio
separado por meio das informações divulgadas pela companhia sobre o assunto;
(ix)
opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação
das condições dos valores mobiliários;
(x)
verificar a regularidade da constituição das garantias reais, flutuantes e fidejussórias,
bem como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência
e exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas na escritura de emissão, no termo
de securitização de direitos creditórios ou no instrumento equivalente;
(xi)
examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua
opinião a respeito do assunto de forma justificada;
(xii)
intimar, conforme o caso, o emissor, o cedente, o garantidor ou o coobrigado a reforçar
a garantia dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;
(xiii)
solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das
Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe o bem dado
em garantia ou o domicílio ou a sede do devedor, do cedente, do garantidor ou do coobrigado,
conforme o caso;
(xiv)
solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa do emissor ou do patrimônio
separado;
(xv)
examinar, enquanto puder ser exercido o direito à conversão de debêntures em ações,
a alteração do estatuto do emissor que objetive mudar o objeto da companhia, criar ações
preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são
conversíveis as debêntures, cumprindo-lhe aprovar a alteração ou convocar assembleia
especial dos debenturistas para deliberar sobre a matéria;
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(xvi)
convocar, quando necessário, assembleia dos titulares dos valores mobiliários, de
acordo com a Resolução CVM 17;
(xvii) comparecer à assembleia dos titulares dos valores mobiliários a fim de prestar as
informações que lhe forem solicitadas;
(xviii)

manter atualizada a relação dos titulares dos valores mobiliários e de seus endereços;

(xix)
coordenar o sorteio das debêntures a serem resgatadas, na forma prevista na escritura
de emissão;
(xx)
fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes na escritura de emissão, no termo
de securitização de direitos creditórios ou no instrumento equivalente, especialmente daquelas
impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
(xxi)
comunicar aos titulares dos valores mobiliários qualquer inadimplemento, pelo emissor,
de obrigações financeiras assumidas na escritura de emissão, no termo de securitização de
direitos creditórios ou em instrumento equivalente, incluindo as obrigações relativas a garantias
e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários
e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor, indicando as
consequências para os titulares dos valores mobiliários e as providências que pretende tomar
a respeito do assunto, observados os prazos da Resolução CVM 17;
(xxii) verificar os procedimentos adotados pelo emissor para assegurar a existência e a
integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos que lastreiem operações
de securitização, inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para
esta finalidade; e
(xxiii) verificar os procedimentos adotados pelo emissor para assegurar que os direitos
incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos contratuais que
lastreiem operações de securitização, inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por
terceiro contratado para esta finalidade, não sejam cedidos a terceiros.
Prestação de Informações
Informações Periódicas
Nos termos da Resolução CVM 17, os agentes fiduciários devem divulgar em sua página na rede
mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social do emissor, relatório
anual descrevendo, para cada emissão, os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos ao
respectivo valor mobiliário e contendo, no mínimo, as seguintes informações:
(i)
cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações
periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
(ii)
alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os
titulares de valores mobiliários;
(iii)
comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do
emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares
dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo
emissor;
(iv)
quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em
circulação e saldo cancelado no período;
(v)
resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores
mobiliários realizados no período;
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(vi)
constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando
houver;
(vii)
destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações
prestadas pelo emissor;
(viii)

relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;

(ix)
cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou
garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em
instrumento equivalente
(x)

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

(xi)
existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo
emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do
emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os
seguintes dados sobre tais emissões: (a) denominação da companhia ofertante; (b) valor da
emissão; (c) quantidade de valores mobiliários emitidos; (d) espécie e garantias envolvidas; (e)
prazo de vencimento e taxa de juros; e (f) inadimplemento no período; e
(xii)
declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o
agente fiduciário a continuar a exercer a função.
Ademais, o relatório anual deve ser mantido disponível para consulta pública na página na rede mundial
de computadores do agente fiduciário pelo prazo de 3 (três) anos. Por fim, o agente fiduciário deve
manter disponível em sua própria página lista atualizada das emissões em que em exerce essa função.
Informações Eventuais
Adicionalmente às informações periódicas acima indicadas, o agente fiduciário deve divulgar também
em sua página na internet certas informações eventuais. São elas, de acordo com a Resolução CVM
17:
(i)
manifestação sobre proposta de substituição de bens dados em garantia, na mesma
data de seu envio ao emissor para divulgação na forma prevista na regulamentação específica;
(ii)
comunicação sobre o inadimplemento, pelo emissor, de obrigações financeiras
assumidas na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em
instrumento equivalente, incluindo as obrigações relativas a garantias e a cláusulas contratuais
destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem
condições que não devem ser descumpridas pelo emissor, indicando as consequências para
os titulares dos valores mobiliários e as providências que pretende tomar a respeito do assunto,
em até 7 (sete) dias úteis contados da ciência pelo agente fiduciário do inadimplemento;
(iii)
manifestação sobre proposta de alteração do estatuto do emissor que objetive mudar
o objeto da companhia, ou criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes,
e que possa afetar as ações em que são conversíveis as debêntures, na mesma data de seu
envio ao emissor para divulgação na forma prevista na regulamentação específica;
(iv)
editais de convocação e informações necessárias para o exercício do direito de voto
nas assembleias dos titulares dos valores mobiliários por ele convocadas, na mesma data da
sua divulgação e envio ao emissor para divulgação na forma prevista na regulamentação
específica;
(v)
comunicações recebidas do emissor sobre a intenção de aquisição de debêntures de
própria emissão, nos termos da regulamentação específica; e
(vi)

outras informações consideradas relevantes.
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As informações acima indicadas devem ser mantidas disponíveis para consulta pública na página na
rede mundial de computadores do agente fiduciário pelo prazo de 3 (três) anos. Ainda, o agente
fiduciário deve encaminhar aos titulares dos valores mobiliários sua manifestação sobre a suficiência
das informações prestadas em proposta de modificação das condições dos valores mobiliários na
mesma data de seu envio ao emissor.
Regulamentação da Administração de Carteiras de Valores Mobiliários
A atividade de administração de carteiras de valores mobiliários também é regulamentada pela CVM.
A Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21/21) define
as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários como atividades profissionais direta
ou indiretamente relacionadas com a operação, manutenção e gestão de carteiras de valores
mobiliários, incluindo a aplicação de recursos no mercado de valores mobiliários por conta e em nome
de clientes.
A Resolução CVM 21/21 prevê duas categorias de administradores de carteiras valores mobiliários:
(1) administrador fiduciário e/ou (2) gestores de carteira. Para serem credenciadas pela CVM a
exercerem essa atividade, as pessoas jurídicas que atuam como administradoras de carteiras valores
mobiliários devem (1) ser sediadas no Brasil; (2) ter como objeto social a administração de carteira de
valores mobiliários e estar devidamente constituídas e inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ; (3) ter um ou mais diretores devidamente credenciados pela como administradores
de recursos, responsáveis pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, nos
termos da Resolução CVM 21/21; (4) nomear um diretor responsável por compliance e um diretor
responsável pela gestão de riscos; (5) ser controladas por acionistas (diretos e indiretos) que possuam
reputação ilibada e que não tenham sido condenados por determinados crimes detalhados no artigo 3º,
VI da Resolução CVM nº 21/21; (5) nomear diretores que não estejam impedidos ou suspensos do
exercício de cargo em instituição financeira ou outras entidades autorizadas a funcionar pela CVM,
Banco Central, SUSEP ou PREVIC, e que não tenham sido impedidos de exercer atividades de
administração de carteiras de valores mobiliários por decisão judicial ou administrativa; (6) colocar em
prática e manter pessoal e recursos de TI apropriados para o tamanho e tipos de carteira de
investimentos gerenciadas; e (7) assinar e fornecer à CVM os formulários cabíveis de forma a
comprovar a capacidade de seus sócios e diretores de exercer tais atividades, nos termos da Resolução
CVM nº 21/21.
Nos termos da Resolução CVM nº 21/21, administradoras de carteiras devem, entre outras exigências,
conduzir suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade no trato de seus clientes e
desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de investimento de seus
clientes. A norma ainda exige que as administradoras de carteiras mantenham um website na Internet,
com diversas informações atualizadas, incluindo, mas não se limitando a (1) um formulário de referência
de preenchimento anual; (2) um código de ética; (3) normas, procedimentos e descrição dos controles
internos para atendimento à Resolução CVM nº 21/21; (4) uma política de gestão de riscos; (5) uma
política de negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela
própria empresa; (6) um manual de precificação dos ativos das carteiras de valores mobiliários que
administra, ainda que este manual tenha sido desenvolvido por terceiros; e (7) política de rateio e
divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários.
Além disso, segundo a Resolução CVM nº 21/21, as administradoras de carteiras de valores mobiliários
estão proibidas de (1) fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho
histórico da carteira ou de valores mobiliários e índices do mercado de valores mobiliários; (2) modificar
as características básicas dos serviços que presta sem a prévia formalização adequada nos termos
previstos no contrato e na regulação; (3) fazer quaisquer promessas quanto a retornos futuros da
carteira; (4) contrair ou efetuar empréstimos em nome dos seus clientes, sujeito a certas exceções
estabelecidas na regulação aplicável; (5) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra
forma em relação aos ativos administrados; (6) negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos
direitos e interesses do cliente; (7) negociar com os valores mobiliários das carteiras que administre
com a finalidade de gerar receitas de corretagem ou de rebate para si ou para terceiros; ou (8) sujeito
a certas exceções estabelecidas na Resolução CVM 21/21, atuar como contraparte, direta ou
indiretamente, em negócios com carteiras que administre.
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Instituições de Pagamento e Serviços de Pagamento
Uma instituição de pagamento é definida como pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de
pagamento, tenha como atividade principal ou acessória a prestação de serviços de pagamento,
conforme dispostos na Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, conforme alterada (“Lei 12.865/13”).
No Brasil, as instituições de pagamento são reguladas pelo Banco Central. Com base nas regras
promulgadas por essa autarquia, as instituições de pagamento podem ser classificadas nas seguintes
categorias:
x

Emissor de moeda eletrônica (instrumento de pagamento pré-pago): essas instituições de
pagamento gerenciam contas de pagamento de usuários finais ou de titulares de cartão prépago. Elas realizam transações de pagamento por meio de moeda eletrônica aportada em
contas pré-pagas, e convertem tais recursos em moeda física ou escritural, ou vice-versa.

x

Emissor de instrumento de pagamento pós-pago (por exemplo, cartões de crédito): essas
instituições de pagamento gerenciam contas de pagamento em que o usuário final realiza
pagamento de modo pós-pago. Elas executam transações de pagamento usando contas de
tipo pós-paga.

x

Credenciadores: essas instituições de pagamento não gerenciam contas de pagamento, mas
habilitam recebedores para aceitação de instrumentos de pagamento emitidos por uma
instituição de pagamento ou por uma instituição financeira participante de um mesmo arranjo
de pagamento. Elas participam do processo de liquidação das transações de pagamento como
credor perante o emissor, de acordo com as regras do arranjo de pagamento.

x

Iniciador de transação de pagamento (PISP): são instituições de pagamento que prestam
serviços de iniciação de transações de pagamento, sem gerenciar conta de pagamento e se
deter em momento algum os fundos transferidos na prestação do serviço.

As instituições de pagamento que operam no Brasil devem ter um objeto social compatível com as
atividades de pagamento que desempenham. Quanto à necessidade de autorização, a regulamentação
aplicável às instituições de pagamento estabelece certos parâmetros, como o valor anual em dinheiro
das transações realizadas pela instituição de pagamento ou o valor dos recursos mantidos em contas
de pagamento pré-pagas. Certas instituições financeiras têm isenções específicas quanto à exigência
de obtenção de autorização do Banco Central para atuar como instituição de pagamento e fornecer
serviços de pagamento.
Além disso, certas instituições de pagamento não estão sujeitas à estrutura legal e regulatória aplicável
ao setor de pagamentos no Brasil. É o caso, por exemplo, das instituições de pagamento que participam
apenas de arranjos de pagamento de propósito limitado e das instituições de pagamento que prestam
serviços no âmbito de programas instituídos por autoridades governamentais que visam a concessão
de benefícios a pessoas físicas em decorrência de vínculos empregatícios.
As regulamentações do CMN e do Banco Central aplicáveis às instituições de pagamento abrangem
uma ampla variedade de temas, incluindo: (i) penalidades por descumprimento de normas; (ii) a
promoção da inclusão financeira; (iii) a redução de riscos sistêmicos, operacionais e de crédito; (iv)
divulgação de informações; e (v) governança.
A regulamentação aplicável às instituições de pagamento também abrange contas de pagamento,
detidas por um usuário final, na forma de conta de registro, e que são abertas em instituições de
pagamento emissoras de instrumentos pré-pagos ou pós-pagos por sua vez utilizados para realizar
transações de pagamento. Nesse sentido, a Circular do Banco Central nº 3.680, de 4 de novembro de
2013, conforme alterada, classifica as contas de pagamento em dois tipos:
x

Conta de pagamento pré-paga: destinada à execução de transações de pagamento em moeda
eletrônica realizadas com base em fundos denominados em reais previamente aportados; e
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x

Conta de pagamento pós-paga: destinada à execução de transações de pagamento que
independem do aporte prévio de recursos.

A fim de fornecer proteção em cenários de insolvência, a Lei 12.865/13 exige que as instituições de
pagamento emissoras de moeda eletrônica segreguem os recursos depositados em contas de
pagamento pré-pagas de seu próprio patrimônio. Além disso, com relação ao saldo em moeda
eletrônica, as instituições de pagamento devem alocar os recursos depositados na conta de pagamento:
(i) em espécie, mediante transferência a crédito em sua Conta Correspondente a Moeda Eletrônica
(CCME) no Banco Central, a qual não é remunerada; ou (ii) em títulos públicos federais, registrados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), inclusive por meio de operações
compromissadas.
Companhias Securitizadoras de Créditos Financeiros
As securitizadoras de créditos financeiros não são instituições financeiras e, portanto, seu
funcionamento independe de autorização do Banco Central do Brasil.
No entanto, o CMN, por meio da Resolução nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada,
estabeleceu condições para que a securitizadora seja contraparte em operação de cessão de créditos
oriundos de operações praticadas pelas instituições financeiras listadas na referida norma 1, quais
sejam:
(i) ser constituída no formato de sociedade anônima;
(ii) ter como objeto exclusivo a aquisição de créditos financeiros;
(iii) conter em sua denominação a expressão “Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros”;
e
(iv) captar recursos exclusivamente: (a) no Brasil, por meio de emissão de ações, de debêntures
não conversíveis para distribuição pública (podendo ser uma oferta pública com esforços
restritos, nos termos da Instrução CVM 476 e sujeita ao disposto na Instrução CVM 281) ou de
debêntures não conversíveis subordinadas para distribuição pública ou privada, facultada a
subscrição ou a aquisição (nessa última hipótese, exclusivamente pela própria instituição
cedente); e (b) no exterior, por meio de emissão de títulos e valores mobiliários, observadas a
legislação e regulamentação aplicáveis.
Adicionalmente, o estatuto social da sociedade e os instrumentos de emissão de títulos e valores
mobiliários devem conter previsão que vede, até o pagamento integral das obrigações representadas
pelos títulos e valores mobiliários emitidos, a prática dos seguintes atos:
(i) transferência do controle;
(ii) redução do capital social, incorporação, fusão, cisão ou dissolução; e
(iii) cessão dos créditos, ou atribuição de qualquer direitos sobre os mesmos, ao controlador ou a
qualquer pessoa a ele ligada, em condições distintas das previstas nos instrumentos de
emissão dos títulos ou valores mobiliários. No entanto, tal cessão poderá ocorrer se realizada
por valor igual ou superior ao valor nominal do crédito, deduzidos os juros não incorridos e
encargos financeiros incorporados em seu valor nominal sob a forma desconto, calculados
proporcionalmente ao número de dias a decorrer até a data de vencimento de tais créditos.
A esse respeito, importante apontar que as exigências supra referidas não se aplicam caso haja
autorização dos detentores de 50% ou mais do valor nominal dos títulos ou valores mobiliários,
excluídos do cômputo aqueles eventualmente detidos pelo controlador, sociedade coligada ou
1

Bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades
de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo
e pela Caixa Econômica Federal.
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submetida a controle comum, em assembleia geral especificamente convocada e realizada segundo as
normas aplicáveis a assembleia de debenturistas de companhia aberta.
Principais limitações e restrições aplicáveis às instituições financeiras
As atividades conduzidas por instituições financeiras brasileiras estão sujeitas a diversos limites e
restrições regulatórias, dentre as quais podemos citar as seguintes:
(a)
nenhuma instituição financeira pode operar no Brasil sem a aprovação prévia do Banco Central.
Além disso, a participação estrangeira em instituições que integram o sistema financeiro nacional deve
ser expressamente autorizada pelo Banco Central, nos termos do Decreto nº 10.029, de 26 de setembro
de 2019;
(b)
uma instituição financeira não pode deter participação acionária direta ou indireta em qualquer
sociedade localizada no Brasil ou no exterior sem a prévia autorização do Banco Central. Além disso,
o objeto social da sociedade na qual a instituição financeira investe deve ser complementar ou
subsidiário às atividades realizadas pela instituição financeira. Apenas não dependem de tal aprovação
prévia (i) as participações acionárias tipicamente realizadas nas carteiras de investimentos de bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimento, agências de fomento e bancos múltiplos com carteiras
de investimento ou de fomento e (ii) participações acionárias temporárias não registradas como ativos
permanentes da instituição financeira;
(c)
as instituições financeiras devem indicar os integrantes de seu grupo de controle, assim
entendido como sendo uma pessoa, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de votos ou sob
controle comum, que detenha direitos de sócio correspondentes à maioria do capital votante de
sociedade anônima ou a 75% do capital social de sociedade limitada;
(d)
as instituições financeiras devem também submeter ao Banco Central o ingresso de acionista
com participação qualificada, assim entendida como sendo a participação, direta ou indireta, detida por
pessoas naturais ou jurídicas, equivalente a 15% ou mais de ações representativas do capital total da
instituição, juntamente com a indicação das respectivas participações societárias e acompanhadas de
declarações autorizando ao Banco Central o acesso a informações a seu respeito constantes de
qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, e à Secretaria da Receita Federal do
Brasil o fornecimento ao Banco Central de cópia da declaração de rendimentos, bens e direitos e dívidas
e ônus reais relativas aos três últimos exercícios fiscais. Nesse caso, o Banco Central poderá solicitar
também informações e documentos adicionais que julgar necessários, inclusive com relação à origem
dos recursos e a reputação do respectivo acionista ingressante;
(e)
as instituições financeiras devem submeter à aprovação prévia do Banco Central os
documentos societários que regem sua organização e operação, incluindo, sem limitação, aqueles
relacionados a aumentos de capital, transferência de sede, abertura, transferência ou encerramento de
filiais (seja no Brasil ou no exterior), eleição de membros de órgãos estatutários, e qualquer
reorganização societária ou alteração na composição de seu controle acionário;
(f)
as instituições financeiras devem cumprir requisitos de capital mínimo e de depósito
compulsório, e devem observar certos limites operacionais;
(g)
as instituições financeiras não podem possuir imóveis que não sejam destinados ao uso próprio
da instituição financeira, salvo os recebidos em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa
solução ou quando expressamente autorizadas pelo Banco Central;
(h)
as instituições financeiras devem observar princípios de seletividade, garantia, liquidez e
diversificação de riscos;
(i)
uma instituição financeira não pode emprestar mais do que 25% de seu Patrimônio de
Referência para uma única pessoa ou grupo;
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(j)
uma instituição financeira não pode realizar operação de crédito com partes relacionadas,
sujeito a determinadas exceções introduzidas pela Lei 13.506/17 e regulamentadas pela Resolução
CMN 4.693/18;
(k)
as instituições financeiras devem cumprir com as regulamentações de combate à lavagem de
dinheiro e à corrupção;
(l)
as instituições financeiras devem implementar políticas e procedimentos internos para controlar
seus sistemas de informações financeiras, operacionais e de administração e sua conformidade com
todas as regulamentações aplicáveis; e
(m)
as instituições financeiras devem implementar uma política de remuneração para conselheiros
e diretores compatível com as suas políticas de gerenciamento de risco. No mínimo 50% da
remuneração variável deverá ser paga em ações ou instrumentos com base em ações e no mínimo
40% da remuneração variável deverá ser diferida para pagamento futuro por no mínimo três anos.
Capital prudencial
O CMN e o Banco Central estabeleceram regras de regulação prudencial, aplicáveis às instituições
financeiras, em linha com aquelas estabelecidas pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (Basel
Committee on Banking Supervision – BCBS) - fórum mundial para discussão e cooperação em matéria
de regulação bancária prudencial, cujo objetivo é reforçar a regulamentação, a supervisão e as
melhores práticas no mercado financeiro. Neste sentido, o Comitê de Basileia publicou o Acordo de
Basileia II, em 2004, e o Acordo de Basileia III, em 2010, cujas diretrizes foram implementadas no Brasil
por meio de um conjunto de normas editadas pelo CMN e pelo Banco Central a partir de 2013.
As instituições financeiras brasileiras, nos termos da regulamentação em vigor, devem manter um
Patrimônio de Referência mínimo, que deve corresponder ao capital requerido para fazer frente aos
riscos decorrentes de sua atividade. O Patrimônio de Referência de uma instituição financeira é
constituído pelo somatório do capital de Nível I e Nível II. O Nível I é composto pelo Capital Principal e
pelo Capital Complementar, sendo o Capital Principal composto basicamente pelo capital social e por
lucros retidos, deduzidos os valores referentes aos ajustes regulamentares, como créditos tributários
decorrentes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais, ações em tesouraria, entre outros. O Capital
Complementar é constituído por instrumentos híbridos de capital e dívida autorizados que atendam aos
requisitos de subordinação, de perpetuidade e de não cumulatividade de dividendos, entre outros
estabelecidos na regulamentação em vigor. O capital de Nível II é composto por instrumentos híbridos
de capital e dívida e instrumentos de dívida subordinada autorizados, que atendam os critérios de
elegibilidade previstos na regulamentação em vigor, como, por exemplo, possuir mecanismos de
absorção de perdas.
O capital de Nível I deverá alcançar o índice mínimo de 6% dos Ativos Ponderados pelo Risco, dividido
da seguinte forma: (i) Capital Principal de no mínimo 4,5% dos Ativos Ponderados pelo Risco e (ii)
Capital Complementar de no mínimo 1,5% dos Ativos Ponderados pelo Risco.
O Banco Central instituiu, ainda, em linha com o disposto no Acordo de Basileia III, o Adicional de
Capital Principal. Foi determinado que o Adicional de Capital Principal será equivalente à soma do
Adicional de Conservação de Capital Principal, do Adicional Contracíclico de Capital Principal e do
Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal. A regulamentação estabelece os requisitos
mínimos e métodos de cálculo de cada uma dessas parcelas do Adicional de Capital Principal. Em caso
de não cumprimento das exigências do Adicional de Capital Principal, serão aplicáveis restrições à
instituição financeira relacionadas ao pagamento de remuneração variável aos diretores e membros do
conselho de administração, à distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas, à
recompra das próprias ações e redução no seu capital social.
O valor mínimo de Patrimônio de Referência deve corresponder à aplicação do fator “F” ao montante
dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) da instituição financeira, sendo “F” igual a: 8,625% do RWA,
de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, e 8% do RWA, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Se considerado o Adicional de Capital Principal, o percentual aplicável passa para 10,5%.
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As normas do Acordo de Basileia III também preveem a implementação de um índice de alavancagem
calculado pela divisão do capital de Nível I pela exposição total da instituição financeira. No início de
2015, o Banco Central emitiu uma norma que dispõe sobre o cálculo e o reporte desta razão de
alavancagem das instituições financeiras brasileiras.
O Acordo de Basileia III também implementou o índice de liquidez de curto prazo (LCR), que exige que
as instituições financeiras afetadas mantenham ativos de alta liquidez suficientes para cobrir as saídas
de caixa líquidas que poderiam ocorrer em caso de um cenário de potencial perda de liquidez por um
período de 30 dias. As instituições financeiras são obrigadas a divulgar trimestralmente informações
sobre seu LCR. No Brasil, a apuração do LCR é obrigatória para as instituições financeiras enquadradas
no Segmento 1 (S1), nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017.
Ainda, seguindo o calendário internacional para a implementação do Acordo de Basileia III, o Banco
Central também estabeleceu um índice de liquidez de longo prazo (NSFR) para controlar a posição de
caixa das instituições financeiras, que entrou em vigor em 2018. No Brasil, a apuração do NSFR é
obrigatória para as instituições financeiras enquadradas no Segmento 1 (S1), nos termos do art. 2º da
Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017.
Exposição em moeda estrangeira e ouro
Nos termos da Resolução CMN nº 3.488/07, conforme alterada, a exposição total de uma instituição
financeira em moeda estrangeira, ouro e operações sujeitas à variação cambial não pode ultrapassar
30% do patrimônio de referência da instituição.
Controles Internos e Auditoria Interna
Nos termos da Resolução CMN nº 2.554/98, conforme alterada, todas as instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem estabelecer políticas e procedimentos internos para
controlar: (i) suas atividades; (ii) seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais;
e (iii) o cumprimento da legislação e regulamentação a que estão sujeitas. A administração da
instituição financeira é responsável pela implementação de uma estrutura de controles internos efetiva
e consistente com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela instituição, definindo
objetivos e procedimentos de controle em todos os níveis da organização, bem como pela verificação
sistemática da adoção e do cumprimento dos procedimentos internos determinados.
As normas de controles internos devem ser acessíveis a todos os funcionários, devendo as instituições
revisar e atualizar periodicamente seus controles internos, de forma a que sejam a eles incorporadas
medidas relacionadas a riscos novos ou não abordados anteriormente.
Nos termos da Resolução CMN nº 4.879/20, que produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, as
instituições financeiras e demais reguladas pelo Banco Central devem, ainda, implementar e manter
atividade de auditoria interna compatível com sua natureza, porte, complexidade, estrutura, perfil de
risco e modelo de negócio, com as condições necessárias para avaliar, de forma independente,
autônoma e imparcial, a qualidade e eficiência dos sistemas de controles internos, gerenciamento de
riscos e governança corporativa da instituição.
Política de Conformidade
A Política de Conformidade da OT DTVM atende às diretrizes da Resolução CMN nº 4.595/17, que
determina que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central devem implementar e manter uma política de conformidade (compliance) compatível com a
natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição. A
política de conformidade deve assegurar o efetivo gerenciamento do seu risco de conformidade, de
forma integrada com os demais riscos incorridos pela instituição, nos termos da regulamentação em
vigor. Tal política deve definir o objetivo e o escopo da função de conformidade na instituição,
estabelecer, na estrutura organizacional da instituição, a posição da unidade específica responsável
pela função de conformidade, especificar a alocação de pessoal, em quantidade suficiente,
adequadamente treinado e com experiência necessária para a função de conformidade e estabelecer
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a divisão clara das responsabilidades das pessoas envolvidas na função de conformidade, de modo a
evitar possíveis conflitos de interesses.
Além da aprovação da política, a regulamentação também atribui ao conselho de administração a
responsabilidade de assegurar a adequada gestão da política de conformidade na instituição, a
efetividade e a continuidade da aplicação da política de conformidade, a comunicação a todos os
empregados e a prestadores de serviços terceirizados relevantes bem como a disseminação de
padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura da instituição. O conselho de
administração também será responsável por garantir que medidas corretivas sejam tomadas quando
falhas de conformidade forem identificadas, e prover os meios necessários para que as atividades
relacionadas à função de conformidade sejam exercidas adequadamente.
Auditores Independentes
Todas as instituições financeiras no Brasil devem ter suas demonstrações financeiras auditadas por
auditores independentes registrados na CVM e que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pelo
Banco Central. Pelo menos a cada cinco anos consecutivos, as instituições financeiras devem proceder
à substituição do responsável técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com
função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria, exigência estabelecida pela
Resolução CMN nº 4.910/21, conforme alterada. Ex-auditores podem ser recontratados somente depois
de completar três anos desde a prestação de seu serviço anterior.
Além disso, as instituições financeiras devem designar um diretor tecnicamente qualificado para ser
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor. Não poderão ser
contratados responsáveis técnicos, diretores, gerentes, supervisores ou quaisquer outros integrantes,
com função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria nos últimos 12 (doze) meses
para cargo relacionado a serviços que configurem impedimento ou incompatibilidade para prestação
do serviço de auditoria independente, ou que possibilite influência na administração da instituição
financeira.
Como resultado do trabalho de auditoria, o auditor independente deve preparar os seguintes relatórios:
(i) relatório de auditoria, emitindo um relatório relativo às demonstrações contábeis e respectivas notas
explicativas, incluindo em relação à conformidade com as normas contábeis emitidas pela CMN e pelo
Banco Central; (ii) relatório de avaliação da qualidade e adequação dos sistemas de controles internos,
incluindo em relação aos sistemas de processamento de dados eletrônicos e gerenciamento do risco,
evidenciando quaisquer deficiências identificadas; (iii) relatório de descumprimento de dispositivos
legais e regulamentares, que tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações
contábeis ou nas operações da entidade auditada; e (iv) quaisquer outros relatórios exigidos pelo Banco
Central, pela CVM e pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). Os relatórios emitidos pelos auditores
independentes devem estar disponíveis para consulta mediante solicitação pelas autoridades
supervisoras.
Comitê de Auditoria
Nos termos da Resolução CMN nº 4.910/21, toda instituição financeira e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil que: (i) sejam registradas como companhia aberta; (ii) sejam
líderes de conglomerado prudencial enquadrado no Segmento 1 (S1), Segmento (S2) ou no Segmento
3 (S3), conforme regulamentação específica; ou (iii) atendam aos critérios previstos na regulamentação
específica para enquadramento no S1, no S3 e no S3, devem contar com comitê de auditoria.
O comitê de auditoria deve ser composto, no mínimo, por 3 integrantes, observado que o mandato
máximo deve ser de 5 anos para as instituições com ações negociadas em bolsa de valores e sem
mandato fixo para aquelas de capital fechado. O número de integrantes, critérios de nomeação, de
destituição e de remuneração, tempo de mandato e atribuições, devem estar expressos no estatuto ou
contrato social da instituição. Pelo menos um dos integrantes deve possuir comprovados
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualifiquem para a função.
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No que tange às instituições com ações negociadas em bolsa, a Resolução CMN nº 4.910/21
estabelece uma série de condições básicas para o exercício de integrante do comitê de auditoria, dentre
as quais não ser ou ter sido nos últimos doze meses (i) diretor da instituição ou de suas ligadas; (ii)
funcionário da instituição ou de suas ligadas; (iii) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou
qualquer outro integrante, com função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na
instituição; ou (iv) membro do conselho fiscal da instituição ou de suas ligadas.
São atribuições do comitê de auditoria (i) estabelecer as regras operacionais para seu próprio
funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo conselho de administração ou, na sua inexistência,
pela diretoria da instituição, (ii) recomendar, à administração da instituição, a entidade a ser contratada
para prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses
serviços, caso considere necessário, (iii) revisar, previamente à publicação, as demonstrações
contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e relatório do auditor
independente, (iv) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de
regulamentos e códigos internos, entre outras atribuições.
O auditor independente e o comitê de auditoria, quando instalado, devem, individualmente ou em
conjunto, comunicar formalmente ao Banco Central, no prazo máximo de 3 dias úteis da identificação,
a existência ou as evidências de erro ou fraude representadas por (i) inobservância de normas legais e
regulamentares, que coloquem em risco a continuidade da entidade auditada, (ii) fraudes de qualquer
valor perpetradas pela administração da instituição, (iii) fraudes relevantes perpetradas por
colaboradores da entidade ou terceiros, ou (iv) erros que resultem em incorreções relevantes nas
demonstrações contábeis da entidade.
Requisitos Contábeis
A lei brasileira exige que as instituições financeiras elaborem suas demonstrações financeiras em
conformidade com determinadas normas estabelecidas pela Lei das Sociedade por Ações e outros
regulamentos aplicáveis, inclusive o Plano Contábil das Instituições Financeiras (COSIF). Por ser uma
instituição financeira, a OT DTVM é obrigada a auditar suas demonstrações financeiras a cada seis
meses. Informações financeiras trimestrais, conforme exigido pelos regulamentos da CVM, estão
sujeitas à revisão por auditores independentes.
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
De acordo com a Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores, as instituições financeiras devem: (i) identificar e manter atualizadas as informações
cadastrais de seus clientes; (ii) manter registros de operações envolvendo moeda nacional ou
estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer outro ativo passível de
conversão em dinheiro; (iii) manter controles internos e registros consolidados, que permitam verificar
a identidade do cliente, a compatibilidade entre a movimentação de recursos, a atividade econômica e
a capacidade financeira; (iv) acompanhar e monitorar as operações ou propostas realizadas pelos
clientes, com vistas a detectar situações que, por suas características (forma de realização, partes
envolvidas, valores, frequência, instrumentos utilizados ou falta de fundamento econômico ou legal)
possam indicar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou artifício para burlar os mecanismos
de controle instituídos; e (v) comunicar às autoridades competentes (sem o conhecimento do cliente)
os indícios de lavagem de dinheiro detectados e de operações realizadas em espécie, acima do valor
definido pelo Banco Central.
A Circular do Banco Central nº 3.978, que entrou em vigor em 1º de outubro de 2020, aprimora a
regulamentação aplicável às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, expandindo a
adoção de abordagens baseadas no risco. As instituições regulamentadas devem realizar avaliações
internas específicas de risco, a fim de identificar e medir o risco de seus produtos e serviços serem
usados na prática de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Os procedimentos do Conheça Seu Cliente também foram aprimorados, passando a exigir não apenas
a identificação, mas também a qualificação e classificação do cliente, compatível com o perfil de risco,
a natureza do relacionamento com a política de PLD e a avaliação interna de riscos da instituição, que
deve ser reavaliada permanentemente, de acordo com a evolução dos negócios, relacionamento e perfil
de risco do cliente. Os procedimentos também devem incluir a verificação da condição do cliente (seus
representantes, familiares ou colaboradores próximos) como indivíduo exposto politicamente, bem
como considerá-las no monitoramento, seleção e análise de operações e situações com indicações de
suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
Em 5 de dezembro de 2019, a CVM editou a Instrução CVM nº 617/19, que estabelece uma nova
estrutura para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de
valores mobiliários brasileiro. A Instrução CVM nº 617/19 está alinhada com as práticas atualmente
implementadas nos principais mercados globais de valores mobiliários, inclusive no que diz respeito às
recomendações do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao
Terrorismo (GAFI/FATF), bem como com os deveres decorrentes das leis brasileiras de combate à
lavagem de dinheiro.
Pessoas expostas politicamente
De acordo com a Circular do Banco Central nº 3.978/20, as instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central devem adotar procedimentos diferenciados para o estabelecimento, ou manutenção, de
relacionamento com clientes considerados pessoas expostas politicamente (“PEP”). Esses
procedimentos incluem a identificação de cliente que se enquadrem na definição de PEP; a
necessidade de avaliação, pela alta gerência, para o início ou a manutenção da relação de negócios; e
a adoção de procedimentos e controles internos para o cliente compatíveis com a sua qualificação
como PEP. São consideradas PEP, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado,
nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos,
empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras
pessoas de seu relacionamento próximo.
Lei Anticorrupção
A Lei nº 12.846/13, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Esta lei estabelece que as
pessoas jurídicas terão responsabilidade objetiva (independentemente de culpa ou dolo) se estiverem
envolvidas em qualquer forma de corrupção. Além disso, a lei também abrange outros atos ilícitos,
contrários à administração pública brasileira ou internacional, como fraude à licitação e obstrução da
justiça, e prevê penalidades rigorosas, por meio de processos administrativos e judiciais, inclusive
ordem de dissolução da companhia e proibição de acesso a financiamento de órgãos públicos.
Relacionamento com clientes
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece regras que regem a relação entre os
fornecedores de produtos e serviços e os seus consumidores, que também se aplicam a operações
entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central e seus clientes. Tais instituições também
estão sujeitas à regulamentação do CMN acerca do relacionamento entre instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central e seus clientes. Nesse sentido, a Resolução CMN nº 3.694/09,
estabeleceu critérios referentes à prevenção de riscos na contratação de operações financeiras e na
prestação de serviços por parte de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, impondo
condições a serem observadas no relacionamento com os consumidores de serviços e produtos
bancários. Já a Resolução CMN nº 3.919/10, consolidou as normas sobre cobrança de tarifas pela
prestação de serviços por parte das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
Ouvidoria
De acordo com a Resolução CMN nº 4.860 as instituições que tenham clientes pessoas naturais ou
pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte devem possuir uma
ouvidoria. A ouvidoria tem por finalidade (i) atender, em última instância, às necessidades dos clientes
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e usuários de produtos e serviços que não tenham sido solucionadas nos canais de atendimento
primário; (ii) atuar como um canal de comunicação entre a instituição e seus clientes; e (iii) manter o
conselho de administração, ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os
problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das
medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los. As instituições financeiras devem
disponibilizar semestralmente informações sobre as atividades de sua ouvidoria em seus respectivos
sites.
Privacidade e Proteção de Dados
Sigilo bancário
As instituições financeiras brasileiras estão sujeitas a regras de sigilo bancário, de acordo com a Lei
Complementar nº 105/01. Tal lei determina que as instituições financeiras (e sociedades que, em razão
da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo CMN) devem manter sigilo em
relação às operações e serviços que efetuam, excetuadas determinadas hipóteses, dentre elas: (i) a
troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de
centrais de risco, observadas as normas do CMN e do Banco Central; (ii) o fornecimento de informações
constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores
inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo CMN e pelo
Banco Central; (iii) o fornecimento das informações necessárias à identificação dos contribuintes e os
valores globais das respectivas operações, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos
pelo Ministro da Fazenda prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento
da contribuição à Secretaria da Receita Federal; (iv) a comunicação, às autoridades competentes, da
prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre
operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa; e (v) a revelação de
informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados.
Ademais, nos termos da Lei Complementar nº 166, de 8 de abril de 2019, que dispõe sobre o cadastro
positivo, as instituições financeiras podem fornecer dados financeiros e de pagamentos, relativos a
operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento de clientes, pessoas
naturais ou jurídicas, aos gestores de bancos de dados, para a formação de histórico de crédito, desde
que observado o previsto na referida Lei Complementar.
Segurança Cibernética
Em 26 de abril de 2018, o CMN promulgou a Resolução nº 4.658, relacionada às políticas de
cibersegurança e à contratação de serviços de armazenamento em nuvem aplicáveis às instituições
financeiras e outras instituições autorizadas pelo Banco Central. De acordo com o normativo, as
instituições financeiras devem seguir os requisitos da política de segurança cibernética e serviços de
processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, bem como adaptar seus
controles internos. A aprovação da política de segurança cibernética e o plano de ação e de resposta
a acidentes deve ter sido realizada até 6 de maio de 2019, e deve estar totalmente em conformidade
até 31 de dezembro de 2021. A localização e o processamento dos dados podem ocorrer dentro ou
fora do território brasileiro, observadas determinadas restrições, mas o acesso aos dados armazenados
no exterior deve ser concedido em todos os momentos ao banco central para fins de inspeção e troca
de informações.
Em 26 de fevereiro de 2021, o CMN editou a Resolução nº 4.893, instituindo novo marco regulatório
referente às políticas de cibersegurança e contratação de serviços de armazenamento em nuvem
aplicáveis às instituições financeiras. O novo dispositivo introduz alterações pontuais ao regime anterior
da Resolução do CMN nº 4.658, de 26 de abril de 2018, especialmente em relação (i) aos prazos e às
condições para comunicação do Banco Central sobre a contratação de serviços de processamento e
armazenamento de dados em nuvem prestados em localidades cujas autoridades supervisoras não
celebraram convênio com o Banco Central; e (ii) à obrigação das instituições estabelecerem e
documentarem os critérios que configurem uma situação de crise no gerenciamento de riscos de
continuidade de negócios, a serem reportadas ao Banco Central. A nova Resolução entrou em vigor
em 1º de julho de 2021.
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Proteção de dados e vigência da Lei Geral de Proteção de Dados
As leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer
regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (informações relacionadas a indivíduos) podem
ser utilizados pelas organizações.
Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal
Brasileira e pelo Código Civil, mas, na ausência de regras mais específicas sobre o tema, a legitimidade
das práticas envolvendo o uso de dados pessoais foi, historicamente, avaliada de forma casuística pelo
Poder Judiciário. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) na década de 1990 procurou
trazer contornos mais objetivos para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de
maus pagadores. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), aprovado em 2014, também teve como
objetivo regular o uso e tratamento de dados coletados por meio da internet.
Assim, até agosto de 2018, quando foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados (“Lei nº 13.709/18
– “LGPD”), as práticas relacionadas ao uso de dados pessoais eram reguladas por algumas normas
esparsas e setoriais apenas. A LGPD, que entrou em vigor em setembro de 2020, trouxe mudanças
significativas nas regras e regulamentações aplicáveis ao tratamento de dados pessoais. Embora a
LGPD já esteja em vigor, os seus dispositivos sobre sanções administrativas apenas entram em vigor
a partir de 1º de agosto de 2021.
A LGPD estabelece um conjunto de regras a serem cumpridas em atividades como coleta,
processamento, armazenamento, uso, transferência, compartilhamento e eliminação de informações
sobre pessoas identificadas ou identificáveis. A LGPD tem uma ampla gama de aplicações e se estende
a pessoas físicas e entidades públicas e privadas, independentemente do país onde estão sediadas ou
onde os dados são hospedados, desde que (i) a atividade de tratamento de dados ocorra no Brasil; (ii)
a atividade de tratamento de dados destina-se a oferecer ou fornecer bens ou serviços a ou tratamento
dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii) os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido
coletados no território nacional. A LGPD será aplicada independentemente da indústria ou negócio ao
lidar com dados pessoais e não está restrito a atividades de tratamento de dados realizadas através de
mídia digital e/ou na internet.
A título exemplificativo, a LGPD prevê, dentre outras providências, o dever de transparência por parte
do controlador dos dados, os direitos dos titulares de dados pessoais, hipóteses em que o tratamento
de dados pessoais é permitido (bases legais), obrigação de designar um encarregado pelo tratamento
de dados, regras relacionadas a incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais,
requisitos e obrigações relacionadas à transferência e compartilhamento de dados, com regime
especial relacionado à transferência internacional de dados.
Além disso, a LGPD criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD, que terá poderes e
responsabilidades análogas às autoridades europeias de proteção de dados, exercendo um triplo papel
de (i) investigação, compreendendo o poder de emitir normas e procedimentos, deliberar sobre a
interpretação da LGPD e solicitar informações de controladores e processadores; (ii) execução, nos
casos de descumprimento da lei, por meio de processo administrativo; e (iii) educação, com a
responsabilidade de disseminar informações e fomentar o conhecimento da LGPD e medidas de
segurança, promovendo padrões de serviços e produtos que facilitem o controle de dados e elaborando
estudos sobre práticas nacionais e internacionais para a proteção de dados pessoais e privacidade,
entre outros.
Sistema de Pagamentos Brasileiro
O CMN e o Banco Central regulamentam e monitoram as entidades participantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (“SPB”). Dentre tais instituições estão as instituições de pagamento e os
instituidores de arranjos de pagamento, cujo marco regulatório foi criado em outubro de 2013, com a
promulgação da Lei 12.865/13. Esta lei estabelece o principal arcabouço jurídico para o setor em
questão, regulando as instituições de pagamento: emissores de moeda eletrônica, emissores de
instrumentos de pagamento pós-pagos e credenciadores. Além disso, referida lei estabelece princípios
para os arranjos de pagamento e instituidores de arranjo de pagamento, que passaram a compor o
SPB.
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Ressaltamos que as instituições de pagamento, apesar de sujeitas à supervisão do Banco Central, não
são instituições financeiras e, portanto, não podem exercer atividades típicas de tais instituições,
conforme disposto na legislação e regulamentação aplicáveis. Não obstante, instituições de pagamento
e seus administradores devem observar e cumprir certas leis e normas aplicáveis a instituições
financeiras (tais como aquelas referentes à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao sigilo
bancário) e estão sujeitas, entre outras medidas, aos regimes de resolução do Banco Central.
Regulamentação das Fintechs
O CMN aprovou, em 26 de abril de 2018, a Resolução n º 4.656, que dispõe sobre a criação de dois
novos tipos de instituição financeira, a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Empréstimo entre
Pessoas. Tais instituições são caracterizadas por operarem exclusivamente por meio de plataformas
eletrônicas. Com a criação destas novas instituições financeiras, o Banco Central buscou permitir a
operação das chamadas "fintechs" no mercado de crédito, de modo independente das instituições
financeiras tradicionais.
Sistema de Pagamentos Instantâneos
Em 16 de novembro de 2020, o Banco Central lançou o “PIX”, o Sistema Brasileiro de Pagamentos
Instantâneos (“SPI”), disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano. O SPI
admite duas modalidades de participação: (i) direta, caracterizada pela titularidade de conta de
pagamento instantâneo e vinculação direta da instituição participante ao SPI; e (ii) indireta, em que a
instituição participante não possui conta de pagamento instantâneo e sua participação ocorre por meio
de participante direto do SPI, responsável por cadastrar o participante indireto no SPI e atuar como seu
agente de liquidação no SPI para pagamentos instantâneos.
Em 13 de agosto de 2020, o Banco Central publicou a Resolução BCB nº 1 (“Resolução BCB 1/2020”),
instituindo o arranjo de pagamento do Sistema Pix e aprovando o seu regulamento (o “Regulamento Pix”).
De acordo com a Resolução BCB 1/2020, a participação no Sistema Pix é obrigatória para instituições
financeiras e instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central que possuam mais de
500.000 contas de clientes ativas, considerando contas de depósito à vista, contas de poupança e contas
de pagamento. A adesão ao Sistema PIX é facultativa para instituições financeiras e de pagamento que não
atendem esse limite, bem como para a Secretaria do Tesouro Nacional.
Open Banking
Em 4 de maio de 2020, o Banco Central e o CMN editaram a Resolução Conjunta nº 1/20, que
regulamenta o Sistema Financeiro Aberto (“Open Banking”). O Open Banking consiste no
compartilhamento de dados e serviços de iniciação de pagamentos e encaminhamento de propostas
de operações de crédito, por instituições financeiras e outras entidades autorizadas, mediante
autorização dos clientes e integração de sistemas de informação.
A Resolução Conjunta nº 1/20 estabelece as instituições participantes obrigatórias e voluntárias, os
dados e serviços cobertos, os requisitos de compartilhamento de dados, as responsabilidades pelo
compartilhamento de dados, o cronograma de implementação e a convenção a ser celebrada entre as
instituições participantes do Open Banking.
De acordo com a Resolução Conjunta nº 1/20, as instituições financeiras e conglomerados prudenciais
pertencentes aos segmentos S1 e S2 são obrigados a participar do Open Banking.
Por força da Resolução Conjunta nº 2, de 27 de novembro de 2020 e, posteriormente, da Resolução
BCB nº 109, de 24 de junho de 2021, as instituições participantes devem implementar os requisitos
técnicos e demais procedimentos operacionais necessários para o Open Banking em cumprimento dos
seguintes prazos:
x

até 13 de agosto de 2021, para o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais
referentes a contas de depósito à vista; contas de depósito de poupança; contas de pagamento
pré-pagas; contas de pagamento pós-pagas e operações de crédito;
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x

até 30 de agosto de 2021, para o compartilhamento de serviço de iniciação de transação de
pagamento de Pix;

x

até 15 de dezembro de 2021, para o compartilhamento de dados sobre produtos e serviços
relacionados com operações de câmbio; serviços de credenciamento em arranjos de
pagamento; contas de depósito a prazo e outros produtos com natureza de investimento;
seguros; e previdência complementar aberta;

x

até 15 de fevereiro de 2022, para o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de
pagamento de transferências entre contas na própria instituição e de Transferência Eletrônica
Disponível (TED);

x

até 30 de março de 2022, para o compartilhamento do serviço de encaminhamento de proposta
de operação de crédito;

x

até 31 de maio de 2022, para o compartilhamento de dados de transações de clientes
referentes a conta de registro e controle de que trata a Resolução CMN nº 3.402, de 6 de
setembro de 2006; operações de câmbio; serviços de credenciamento em arranjos de
pagamento; contas de depósito a prazo e outros produtos com natureza de investimento;
seguros; e previdência complementar aberta;

x

até 30 de junho de 2022, para o compartilhamento de serviço de iniciação de transação de
pagamento de boletos; e

x

até 30 de setembro de 2022, para o compartilhamento de serviço de iniciação de transação de
pagamento de débito em conta.

Regimes de Resolução do Banco Central
As instituições financeiras e de pagamento estão sujeitas aos regimes de resolução que o Banco
Central pode aplicar, os quais estão previstos (i) na Lei nº 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e
a liquidação extrajudicial, (ii) no Decreto-Lei nº 2.321/87, que trata do regime de administração especial
temporária (RAET) e (iii) na Lei nº 9.447/97, que dispõe sobre a responsabilidade solidária de
controladores e a indisponibilidade de seus bens, bem como sobre a responsabilização das instituições
de auditoria contábil ou dos auditores contábeis independentes. No caso do regime de liquidação
extrajudicial, aplicam-se, subsidiariamente, os dispositivos aplicáveis à falência, previstos na Lei nº
11.101/05.
O Banco Central é responsável pela decretação e pelo acompanhamento dos regimes de resolução,
atuando também como instância administrativa em recursos contra decisões do conselho diretor,
interventor ou liquidante ou na autorização de atos específicos determinados em lei. O Banco Central
deve instaurar inquérito para apurar as causas que levaram a instituição ao regime especial de
resolução e a responsabilidade de seus administradores e, controladores, membros do conselho fiscal
e prestadores de serviços de auditoria independente.
Intervenção
A intervenção é adotada com o objetivo de impedir o agravamento da situação de risco patrimonial ou
das irregularidades cometidas. O Banco Central nomeia o interventor, que assume a gestão direta da
instituição, suspendendo suas atividades normais e os mandatos dos respectivos dirigentes. Caso a
intervenção seja decretada em instituições financeiras ou cooperativas de crédito, os depositantes
gozam de garantia no valor de até R$250.000,00, pagas pelo FGC ou Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito (“FGCOOP”).
A intervenção tem duração de até 6 meses, prorrogável por, no máximo, outros 6 meses. Conforme as
circunstâncias de cada caso, a intervenção cessará pela retomada das atividades normais da instituição
ou pela decretação de sua liquidação extrajudicial ou falência.
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Regime de Administração Especial Temporária
O regime de administração especial temporária (“RAET”) é um regime de resolução que não interrompe
nem suspende as atividades normais da instituição. Seus principais efeitos são a perda do mandato
dos dirigentes da instituição e sua substituição por um conselho diretor ou por pessoa jurídica com
especialização na área, com amplos poderes de gestão. O RAET não aciona a garantia do FGC ou
FGCOOP.
A duração do RAET é fixada pelo Banco Central e o regime objetiva especialmente a adoção de
medidas que visem à manutenção das atividades da instituição. Conforme as circunstâncias de cada
caso, o RAET cessará: (i) se a União Federal assumir o controle acionário da instituição, por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social; (ii) nos casos de transformação, incorporação,
fusão, cisão ou de transferência do controle acionário da instituição; (iii) quando a situação da instituição
se houver normalizado; ou (iv) pela decretação da liquidação extrajudicial.
Liquidação extrajudicial
A liquidação extrajudicial é o regime de resolução que se destina a promover a retirada da instituição
do Sistema Financeiro Nacional, principalmente quando ocorrer situação irrecuperável de insolvência,
podendo ser aplicada também quando forem cometidas graves infrações, entre outras hipóteses legais.
Neste regime, as atividades da instituição são interrompidas e todas as obrigações são consideradas
vencidas. Os credores se submetem a processo de classificação pela ordem de preferência
estabelecida na Lei nº 11.101/05. O regime busca a liquidação dos ativos existentes para viabilizar o
pagamento que for possível aos credores. Caso a liquidação extrajudicial seja decretada em instituições
financeiras ou cooperativas de crédito, os depositantes gozam de garantia no valor de até
R$250.000,00, paga pelo FGC ou FGCOOP.
O liquidante nomeado pelo Banco Central tem amplos poderes de administração e liquidação,
especialmente os de verificação e classificação dos créditos, podendo nomear e demitir colaboradores,
fixando-lhes os vencimentos, outorgar e cassar mandatos, propor ações e representar a instituição em
juízo ou fora dele. Apenas em situações específicas, definidas em lei, a prática de determinados atos
pelo liquidante depende de autorização do Banco Central, como, por exemplo, ultimar os negócios
pendentes, onerar ou alienar bens ou requerer a falência.
A liquidação extrajudicial cessará: (i) se os interessados, apresentando as necessárias condições de
garantia, prosseguirem com as atividades econômicas da empresa; (ii) por transformação em liquidação
ordinária, conduzida pela própria instituição, segundo as regras de direito privado, sem a participação
do Banco Central; (iii) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público
competente; ou (iv) se decretada a falência da entidade. O pedido de falência é feito exclusivamente
pelo liquidante e depende de autorização do Banco Central. A falência deverá ser deferida quando o
ativo da instituição não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos
quirografários, ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares.
Lei de Falências
A Lei 11.101/05, regulamenta as recuperações judiciais, as recuperações extrajudiciais e a falência de
empresários e sociedades empresárias, sendo aplicável às instituições financeiras apenas em relação
às questões que não sejam regulamentadas especificamente pelos regimes de intervenção e liquidação
extrajudicial descritos acima.
Tributação
Tributação de operações financeiras
As operações financeiras realizadas no Brasil estão em geral sujeitas ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IRRF”), que pode incidir de forma definitiva ou a título de antecipação, e ao Imposto sobre
Operações de Crédito, de Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (“IOF”).
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De um modo geral, as receitas auferidas por empresas brasileiras, provenientes de operações
financeiras, estão sujeitas à tributação pela Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e
pela Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), enquanto os resultados
decorrentes dessas operações devem compor a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”).
Para as instituições financeiras, existem tratamentos específicos que devem ser levados em
consideração. Assim, trazemos abaixo breve explicação acerca da metodologia de cálculo de cada um
desses tributos, considerando as peculiaridades aplicáveis às instituições financeiras.
Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Para as instituições financeiras, os rendimentos e ganhos decorrentes de suas operações – incluindo
operações financeiras – também devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Em linhas gerais,
as instituições financeiras estão obrigadas à apuração do lucro de acordo com a sistemática do lucro
real, em que o IRPJ incide sobre o lucro real à alíquota de 15%, mais o adicional de 10% sobre a parcela
do lucro real tributável que exceder o valor de R$ 20.000,00 por mês ou R$ 240.000,00 por ano. Para
a CSLL aplica-se a mesma sistemática de tributação do IRPJ, sendo que a alíquota aplicável aos
bancos de qualquer espécie é de 25% até 31 de dezembro de 2021, e de 20% a partir de 12º de janeiro
de 2022, sobre o lucro líquido antes da provisão para o IRPJ.
Por sua vez, os ganhos ou rendimentos das instituições financeiras provenientes de operações de
renda fixa ou variável não estão sujeitos ao IRRF, compondo, porém, as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Por fim, o imposto de renda incide sobre os rendimentos ou ganhos decorrentes de operações
financeiras realizadas por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas e residentes no Brasil. O imposto
de renda incidente sobre os rendimentos auferidos em operações financeiras por brasileiros residentes,
em geral, depende: (i) do tipo de investimento; e (ii) do prazo do investimento. O imposto de renda
sobre os rendimentos provenientes de operações financeiras: (i) é considerado para pessoas jurídicas
brasileiras como um pagamento antecipado do imposto de renda devido por eles; e (ii) é exclusivo para
os indivíduos que são residentes no Brasil. Os investimentos em mercados financeiros e de capitais
feitos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior são geralmente sujeitos às
mesmas regras de tributação aplicáveis aos residentes no Brasil, exceto para os investimentos
estrangeiros que se beneficiam atualmente de um regime tributário favorável em conformidade com
regras estabelecidas pelo CMN.
Contribuições ao PIS e COFINS
As instituições financeiras estão sujeitas ao regime cumulativo de apuração do PIS e da COFINS, cujas
alíquotas aplicáveis são de 0,65% e 4,0%, respectivamente. Especificamente em relação às instituições
financeiras, é possível deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS as despesas relativas aos
serviços bancários prestados, dentre outras previstas em lei. Finalmente, note-se que a sistemática de
tributação do PIS e da COFINS aplicável às instituições financeiras não se equipara ao regime da nãocumulatividade aplicável às demais pessoas jurídicas, já que, embora haja a possibilidade de exclusão
de determinadas despesas, não há a possibilidade de aproveitamento de créditos.
IOF
O IOF é um imposto sobre operações de crédito, de câmbio e seguro e de operações relativas a títulos
e valores mobiliários. A alíquota do IOF varia de acordo com a operação em questão, podendo ser
alteradas, observados os limites legais, por meio de decreto do Poder Executivo, sem necessidade de
aprovação do Congresso Nacional. Alterações na legislação do IOF também passam a ser
imediatamente aplicáveis, apesar de qualquer aumento das alíquotas do IOF valor apenas para
operações futuras.
As operações de câmbio realizadas por instituições financeiras autorizadas estão sujeitas ao IOF
(“IOF/Câmbio”) à alíquota máxima de 25% sendo que em geral, fica reduzida para 0,38%, observadas
as algumas exceções tais como: (i) 6% para operações de câmbio de empréstimos com os prazos
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médios mínimos de até 180 dias; (ii) 6,38% para operações de câmbio para a aquisição de bens ou
serviços fora do Brasil com cartões de crédito, de débito ou pré-pago; (iii) 0% para operações de câmbio
relativas à exportação de bens e serviços; e (iv) 0% para operações de câmbio de natureza
interbancária entre instituições integrantes do SFN autorizadas a operar no mercado de câmbio e entre
estas e instituições financeiras no exterior.
O IOF também poderá ser cobrado sobre as emissões de títulos ou valores mobiliários, incluindo,
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e futuros, com alíquota máxima de 1,5%
ao dia.
O IOF também se aplica às operações de crédito, exceto para o crédito externo. O IOF incidente sobre
operações de crédito é calculado, de modo geral, a uma alíquota diária de 0,0041% nas operações com
pessoas jurídicas e 0,0082% nas operações com pessoas físicas, até um limite de 1,5%. Tem-se ainda
uma alíquota adicional de 0,38% que se aplica a maioria das transações de crédito.
O IOF incide sobre operações de seguro nas seguintes alíquotas: (i) 0%, nas operações de resseguro
ou aquelas relacionadas a créditos de exportação, ao transporte internacional de mercadorias ou
quando os prêmios são alocados para o financiamento de planos de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência, entre outras; (ii) 0,38% dos prêmios relativos a planos de seguro de vida
e congêneres, entre outros; (iii) 2,38% dos prêmios pagos no caso de seguros privados de assistência
à saúde; e (iv) 7,38% nas demais operações de seguro. O seguro rural, dentre outras operações de
seguro específicas, é isento de IOF.
Imposto Sobre Serviços
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”) incide, em geral, sobre o preço dos serviços
prestados (por exemplo, serviços bancários) e, via de regra, é cobrado diretamente ao Município onde
o contribuinte possui estabelecimento permanente, podendo haver exceções 2. As alíquotas do imposto
variam de 2% até o máximo de 5% dependendo do município em que o serviço é prestado e sua
respectiva natureza. Na Cidade de São Paulo, por exemplo, as alíquotas variam de 2% a 5%, a
depender do serviço prestado.
Regulação Relativa a Investimento Estrangeiro
Bancos Estrangeiros
A Constituição Brasileira proíbe instituições financeiras estrangeiras de abrirem novas filiais no Brasil,
exceto quando devidamente autorizadas pelo Banco Central, nos termos do Decreto nº 10.029, de 26
de setembro de 2019. Uma instituição financeira estrangeira devidamente autorizada a operar no Brasil
por meio de uma filial ou subsidiária está sujeita às mesmas normas, regulamentos e exigências
aplicáveis a quaisquer instituições financeiras brasileiras.
Investimento Estrangeiro em Instituições Financeiras Brasileiras
A Constituição Brasileira permite que pessoas físicas ou companhias estrangeiras invistam nas ações
com direito a voto de instituições financeiras brasileiras somente se obtiverem autorização do Banco
Central, nos termos do Decreto nº 10.029, de 26 de setembro de 2019.
Em 22 de janeiro de 2020, o Banco Central promulgou a Circular 3.977, que conheceu como de interesse
do Governo brasileiro a participação, no capital de instituições financeiras com sede no País, de pessoas
naturais ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, observados os requisitos e procedimentos para
constituição, autorização para funcionamento, cancelamento de autorização, alterações de controle e
reorganizações societárias de instituições financeiras, previstos na regulamentação em vigor.

2

A LC 116/03, que dispõe sobre o ISS, foi alterada (LC 157/16 combinada com a LC 175/20) e passou a determinar que alguns
serviços teriam a competência de cobrança do imposto deslocada para o local domicílio do tomador de serviço, dentre eles os
serviços de administração e emissão de cartão de crédito ou débito. Entretanto, os efeitos dessa alteração legislativa encontramse suspensos em razão de medida cautelar proferida pelo STF na ADI nº 5835.
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Auto regulação
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – “ANBIMA”
A ANBIMA é uma associação privada de autorregulação de bancos de investimento, gestores de
recursos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento que, entre
outras atribuições, estabelece normas e códigos de melhores práticas para o mercado de capitais
brasileiro, incluindo medidas punitivas em caso de descumprimento suas regras.
Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital – “ABVCAP”
A Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital é uma entidade sem fins lucrativos que visa
o desenvolvimento da atividade de investimento de longo prazo no País, nas modalidades abrangidas
pelos conceitos de private equity, venture e seed capital.
Como entidade representativa da indústria de capital empreendedor, a ABVCAP defende os interesses
dos integrantes da indústria junto a instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, em busca
de políticas públicas cada vez mais favoráveis ao fomento desses investimentos no País.
Entre outras atribuições, a ABVCAP padroniza e promove o desenvolvimento das práticas de private
equity e venture capital no mercado brasileiro por meio do Código ABVCAP | ANBIMA de Regulação e
Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE.
BSM Supervisão de Mercados – “BSM”
A BSM supervisiona os mercados de capitais e monitora as operações, ordens e negócios executados
em ambientes de negociação. Além disso, a BSM supervisiona os participantes do mercado e, se
necessário, impõe penalidades contra aqueles que infringem seus regulamentos.
Trabalhando em estreita colaboração com a CVM e o Banco Central, a BSM atua para garantir que as
instituições e seus profissionais cumpram as regulamentações de mercado, por meio das seguintes
frentes:
x

Vigilância de mercado: a BSM monitora todas as ordens e negociações nos mercados da B3,
a fim de identificar sinais de irregularidades.

x

Auditoria: a BSM audita todos os participantes da B3 para garantir a conformidade com seus
regulamentos e identificar possíveis violações das regras de mercado.

x

Imposição de processos sancionadores e outras ações coercitivas. Quando ocorrem violações
de regulamentos, a BSM adota medidas de orientação, persuasão ou disciplinares, como cartas
de recomendação, cartas de advertência ou processos de sanções administrativas, de acordo
com a gravidade da violação identificada. Além disso, a BSM pode, em processos
administrativos sancionadores, aplicar penalidades ou celebrar termos de compromisso com o
acusado.

x

Indenização de perdas: a BSM analisa e julga reclamações apresentadas por investidores
perante o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), que concede indenização de até
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a investidores prejudicados por atividade inadequada
de participante da B3.

x

Facilitação do desenvolvimento do mercado: a BSM desenvolve iniciativas de educação,
aprimoramento de regras e relacionamentos institucionais com participantes do mercado,
órgãos reguladores e organizações internacionais.
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Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – “APIMEC”
A APIMEC é uma associação privada autor regulatória autorizada pela CVM a realizar a certificação e
autorregulação de analistas de valores mobiliários (pessoas físicas e jurídicas), estabelecendo regras,
procedimentos e melhores práticas que devem ser seguidos pelos analistas de valores mobiliários, sob
pena de aplicação de medidas punitivas em caso de descumprimento de suas normas.
Regulamentação ambiental
A Política de Responsabilidade Socioambiental da OT DTVM atende às diretrizes da legislação e
regulamentação brasileiras, em especial da Resolução CMN nº 4.327/14. A Resolução CMN nº
4.327/14 estabelece requisitos mínimos para políticas de responsabilidade socioambiental a serem
implementadas pelas instituições financeiras. Dessa forma, devem ser avaliados os riscos
socioambientais e os dados de perdas financeiras associadas a danos socioambientais. O Banco
Central é responsável por supervisionar a implantação dessa regulamentação.
Alterações às regras de liquidez do mercado e outras iniciativas em resposta à pandemia de
Covid-19
Esta seção apresenta um resumo de algumas das medidas adotadas pelo CMN e pelo Banco Central
para lidar com as consequências da pandemia de COVID-19 no sistema financeiro brasileiro.
Suspensão temporária de distribuições de dividendos e de aumentos na remuneração de conselheiros
e diretores
Atualmente, a Resolução CMN nº 4.820/2020 restringe o aumento de remuneração da alta
administração e a distribuição de dividendos com valores referentes ao exercício social de 2020,
independentemente da data de desembolso dos recursos. O montante distribuído a título de dividendos
com valores reconhecidos no exercício de 2020 (incluindo Juros sobre o Capital Próprio - JCP) deve
corresponder ao maior valor entre (a) o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do lucro líquido
ajustado, nos termos do inciso I do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) o dividendo mínimo
previsto na da Lei das Sociedades por Ações.
Operações compromissadas em títulos soberanos denominados em dólares americanos
Em 18 de março de 2020, o Banco Central emitiu a Circular No. 3.990, estabelecendo condições para
operações compromissadas de títulos federais em dólares norte-americanos entre instituições
financeiras brasileiras e o Banco Central. Esses títulos serão adquiridos pelo Banco Central com um
desconto de 10% em relação aos preços de mercado e, simultaneamente, a instituição financeira
assumirá a obrigação de comprar os títulos em uma data futura. As regras determinam também uma
transferência de margem durante o prazo da operação sempre que a exposição for igual ou superior a
US$ 500.000,00. O objetivo desta medida é fornecer liquidez ao mercado de títulos soberanos
brasileiro, (i) oferecendo liquidez em dólares norte-americanos às instituições financeiras brasileiras e
(ii) reduzindo a volatilidade das negociações desses títulos.
Overhedge cambial de participações societárias mantidas no exterior
Em 18 de março de 2020, o CMN promulgou a Resolução CMN nº 4.784, que prorrogou o prazo e as
condições originais sob as quais as instituições financeiras podem optar por não deduzir do seu
patrimônio de referência certos créditos tributários decorrentes de perdas em posições no câmbio de
curto prazo destinadas à cobertura de investimentos mantidos no exterior por instituições financeiras.
A medida visa proporcionar maior redução das necessidades de capital e, consequentemente,
incentivar as instituições financeiras a manter e conceder crédito.
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(b)
política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
A OT DTVM desenvolveu, em julho de 2015, uma Política de Responsabilidade Socioambiental, sendo
a versão atual aprovada em fevereiro de 2021, de acordo com as melhores práticas de mercado e em
atendimento à regulamentação vigente, em especial a Resolução CMN nº 4.327/14, que contém as
diretrizes para suas atividades e relacionamento com seus colaboradores, fornecedores, parceiros e
clientes no que tange às matérias sociais e ambientais.
(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
A Companhia não depende de patentes e marcas para desenvolver suas atividades.
De todo modo, a Companhia é titular de aproximadamente 26 nomes de domínio registrados em seu
nome ou de suas controladas. Os principais nomes de domínio, entre outros, são os seguintes:
www.oliveiratrust.com.br e www.oliveiratrust.com.
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet. Os
nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de modo que
qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo registro de
nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio “.br”, a
distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
No mesmo sentido, a Companhia possui licenças de softwares de titularidade de terceiros, bem como
12 softwares desenvolvidos internamente, os quais são considerados relevantes para o melhor
desenvolvimento de suas atividades. Tais softwares não foram registrados no INPI, no entanto a falta
de registro não configura um risco no âmbito dos direitos autorais, uma vez que o registro de programas
de computador no INPI é uma formalidade e não um impeditivo para a exploração dos direitos autorais
assegurados aos titulares dos softwares.
Para mais informações sobre os nomes de domínio de titularidade da Companhia, favor referir ao item
“9.1 – Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b – Ativos Intangíveis” deste Formulário de
Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de 36 (trinta e seis)
meses encerrado em 30 de junho de 2021.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de 36 (trinta e seis)
meses encerrado em 30 de junho de 2021.
(c)
total

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida

da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de 36 (trinta e seis)
meses encerrado em 30 de junho de 2021.

507

PÁGINA: 153 de 319

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
A Companhia não está sujeita a nenhuma regulação estrangeira em suas atividades.

508

PÁGINA: 154 de 319

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

7.8 - Políticas Socioambientais

7.8 - Políticas socioambientais
(a)

Divulgação de informações socioambientais

A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual, de
sustentabilidade ou integrado.
(b)
Metodologia
socioambientais

seguida

pela

Companhia

na

elaboração

das

informações

A Companhia não divulga informações socioambientais.
(c)
Indicar se as informações socioambientais são auditadas ou revisadas por entidade
independente
A Companhia não divulga informações socioambientais.
(d)
Indicar a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas as
informações socioambientais
A Companhia não divulga informações socioambientais.
(e)
Se este relatório leva em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU e quais são os ODS materiais para o negócio da Companhia
A Companhia não divulga informações socioambientais.
(f)
Se a Companhia não divulga relatório anual, de sustentabilidade ou integrado que leve
em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), explicar o motivo
A OT DTVM desenvolveu, em julho de 2015, uma Política de Responsabilidade Socioambiental,
sendo a versão atual aprovada em fevereiro de 2021, de acordo com as melhores práticas de
mercado e em integral atendimento à regulamentação vigente, em especial a Resolução nº 4.327/14.
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7.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.
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8.1 - Negócios extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios da Companhia e que não tenham sido mencionadas no item 15.7 deste
Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.
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Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não foi celebrado nenhum contrato
relevante pela Companhia ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com as
atividades operacionais da Companhia.
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8.4 - Outras Informações Relevantes - Negócios extraordinários
Todas as informações relevantes relacionadas a este Formulário de Referência foram descritas nos
itens anteriores.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante
que a Companhia julgue relevantes.
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País de localização
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Av das Américas, 3.434, bl 7, 2 and., sl 201-208, Barra da Tijuca, CEP 22640-102

Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, salas 131 e 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SP

RJ

UF de localização
São Paulo

Rio de Janeiro

Município de localização

Alugada

Alugada
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Tipo de propriedade

Versão : 1

Descrição do ativo

oliveiratrust.com.br

oliveiratrust.com

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
28/04/2025

Registro válido até
20/10/2025

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

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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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

otbanco.com

appinvestidor.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 23/12/2022

Válido até 02/04/2022

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

controltrust.com.br

ctrltrust.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 11/06/2023

Válido até 11/06/2023

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

519

PÁGINA: 165 de 319

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

fiduciario.app.br

fintools.dev.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 21/07/2025

Válido até 20/07/2022

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

mercadodebalcao.com. Válido até 08/02/2025
br

Nome de domínio na internet

Válido até 20/07/2022

investidor.app.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

oliveiratrust.app.br

otbanco.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 02/04/2024

Válido até 20/07/2025

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

otbank.app.br

otbank.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 02/04/2024

Válido até 20/07/2025

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

otcustodia.com.br

otflow.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 22/02/2025

Válido até 20/06/2024

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

otinvestidor.com.br

otpag.app.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 20/07/2025

Válido até 23/12/2022

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

otpag.com.br

otrust.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 16/03/2025

Válido até 27/02/2025

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

otsq.com.br

scc.app.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Válido até 20/07/2022

Válido até 16/02/2025

Duração

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

servicosqualificados.co Válido até 20/06/2024
m.br

Nome de domínio na internet

Válido até 04/09/2023

sccempresas.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

oliveiratrust.rio

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Válido até 27/10/2021

Duração
A perda de direitos sobre domínios pode ter sua origem por: (i)
ausência de pagamento da taxa de manutenção do domínio (ou
outras que vierem a ser instituídas); (ii) verificação, 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 exigidos; (iv) pedido de registro formulado por um
detentor de pedido de marca ou marca registrada relacionada
ao referido 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; (v)
expressa solicitação do próprio titular e/ou (vi) por ordem judicial
ou extrajudicial (autoridade competente), em razão de disputas
sob as quais restou comprovada a ausência do direito sob tal
registro.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda destes direitos de uso de domínios de
internet também pode causar prejuízos à imagem
e reputação da Companhia e de suas controladas,
sendo certo que não é possível quantificar o
impacto.

Na hipótese de perda (seja qual for o caso) dos
direitos sobre um ou mais domínios atualmente
pertencentes à Companhia e/ou suas controladas,
seria viabilizado o uso de tais domínios por
terceiros, inclusive no mesmo segmento de
mercado. Além disto, na hipótese de perda ou
ausência destes domínios, a depender da
relevância e/ou gravidade, seria necessário
desenvolver e utilizar outro(s) domínio(s) para
condução das atividades da Companhia e de suas
controladas, tendo em vista que seus serviços
necessitam de canais de atendimento digitais.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,000000

0,000000

30/06/2021

23.820.645/0001-76

31/12/2020

MCFL Participações
S.A.

0,000000

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RJ

Data

UF sede

RJ

RJ

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

0,00

Rio de Janeiro

0,00

Rio de Janeiro

30.532,60

Rio de Janeiro

Valor (Reais)

Município sede

Administração de Fundos; Serviços
Fiduciários; Custódia e Escrituração de
Ativos; Gestão de Fundos; Distribuição e
Escrituração.

Participação em empresas.

Participação em empresas.

Descrição das atividades
desenvolvidas

0,000000

0,000000

31/12/2020

02.150.453/0001-20

30/06/2021

Oliveira Trust Servicer
S.A.

-

0,000000

0,000000

Controlada

30.851.000,00

0,00

RJ

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

1.200.000,00

Rio de Janeiro

Administração de Fundos; Serviços de
Agente de Garantia; Gestão de Fundos.

Controlada da Companhia responsável pela prestação de serviços como administradora de Fundos, serviços fiduciários, custódia e escrituração de ativos, gestão de Fundos e distribuição e escrituração.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2021

31/12/2020

Oliveira Trust
36.113.876/0001-91
Distribuidora de Valores
Mobiliários S.A.

Controlada da Companhia que exerce atividade de participação societária em empresas.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2019

-

Controlada da Companhia que exerce atividade de participação societária em empresas.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,612903

30/06/2021

31/12/2020

26.761.870/0001-77

Holding Trust S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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100,000000

100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

31/12/2018

0,000000

0,000000
25.433.000,00

29.354.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede

0,000000

31/12/2018

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,999670

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

0,000000

35.203.533/0001-55

30/06/2021

OT Pagamentos S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

RJ

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

3.036.000,00

Rio de Janeiro

Valor (Reais)

Município sede

Instituição de Pagamentos

Descrição das atividades
desenvolvidas

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,900000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

30/06/2021

31/12/2019

31/12/2018

41.934.448/0001-60

31/12/2020

SRC II Companhia
Securitizadora de
Créditos Financeiros

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Controlada da Companhia responsável pela prestação de serviços como administradora de Fundos, Agente de Garantia e gestão de Fundos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2021

31.345.064/0001-58

31/12/2020

SRC Companhia
Securitizadora de
Créditos Financeiros

0,00

São Paulo

10.000,00

São Paulo

Securitização de Créditos.

Securitização de Créditos.
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100,000000

100,000000

Esta controlada da Companhia é responsável por disponibilizar contas de pagamento pré-pagas, com o objetivo de viabilizar o recebimento e movimentação de recursos pelos diversos fundos administrados pela OT DTVM. Tendo em vista que, em
27 de novembro de 2020, o CMN publicou a Resolução nº 4.871/20, norma que autorizou as DTVMs a oferecem contas de pagamento pré-pagas, iniciou-se o processo de tombamento para a OT DTVM das operações concentradas na OT PAG, de
modo que os serviços de pagamento do Grupo OT passassem a ser prestados apenas pela OT DTVM. Tal processo encontra-se atualmente em curso, sendo que, após sua conclusão, as operações da OT PAG serão totalmente descontinuadas,
bem como a companhia será liquidada.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada da Companhia responsável pela prestação de serviços como administradora de Fundos, Agente de Garantia e gestão de Fundos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2019

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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Controlada da Companhia responsável pela securitização de créditos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede
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Descrição das atividades
desenvolvidas
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Participação do emisor
(%)
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 9.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.2 devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras combinadas auditadas dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018 - cujas informações estão detalhadas no item 10.9 deste Formulário de
Referência, para consulta e comparabilidade - e com as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e divulgadas pela Companhia para os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020.
As informaçõesdos itens 10.1 e 10.2, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em
moeda corrente nacional (em milhares de Reais).
As demonstrações financeiras combinadas (informações detalhadas no item 10.9) tomaram como
base as demonstrações financeiras individuais e/ou consolidadas de cada uma das entidades
incluídas na combinação, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, incluindo os pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), em especial o CPC 44, bem como as normas internacionais de relatórios
financeiros (Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo Internacional
Accounting Standards Board (IASB)).
Os comentários dos diretores visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a
compararas demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018 paraos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, preparadas de acordo com as
normasinternacionais de relatórios financeiros adotadas através do IFRS e de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como compreender as mudanças nas principais linhas dessas
demonstraçõesfinanceiras entre os períodos analisados e os principais fatores que explicam essas
variações.
Os termos “AH” e “AV” nas colunas de determinadas tabelas neste item 10 significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens da
mesma rubrica, em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período. A Análise Vertical
representa o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos
aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação do ativo total/passivo e
patrimôniolíquido nas datas aplicáveis para o balanço patrimonial.
(a) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais
A Administração entende que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes
para implementar o seu plano de negócios para os próximos doze meses e cumprir com seus passivos
de curto prazo. A Administração entende que a geração de caixa operacional da Companhia,
juntamente com recursos de terceiros disponíveis, são suficientes para atender o financiamento de
suasatividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano de negócios para
os próximos doze meses.
No semestre findo em 30 de junho de 2021, o lucro líquido foi de R$30.339 mil frente a R$26.430 mil
no mesmo período de 2020. Esta variação decorre, substancialmente, do crescimento da Receita
Bruta.O principal destaque foi com a receita do segmento de Serviços Qualificados, que superou
20% em comparação com o mesmo período de 2020. No exercício social findo em 31 Esta variação
ocorreu substancialmente pelo acréscimo da receita decorrente de novos FIDC’s (Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios) estruturados e iniciados em 2020.
O lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 atingiu R$46.800 mil,
apresentando um aumento de R$16.575 mil em relação a 2018, quando o lucro líquido foi de
R$30.225 mil. Esta variação ocorreu principalmente em decorrência do crescimento sólido tanto no
segmento de administração de fundos, quanto nos serviços qualificados e um aumento significativo
em serviços fiduciários com o lançamento de um novo produto (LIG’s - Letra Imobiliária Garantida),
junto com os 3 maiores bancos privados do país.
Acreditamos que o EBITDA é um indicador útil para medir o desempenho operacional. A Companhia
apresenta o EBITDA como forma de avaliação do seu desempenho financeiro operacional, pois é
umamedida não contábil de resultado que elimina efeitos não recorrentes do resultado. Desta forma,
expurga efeitos que não fazem parte da rotina de negócio e que foram pontuais ao resultado.
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No primeiro semestre findo em 30 de junho de 2021, a Companhia apresentou EBITDA de R$43.169
mil, comparado com R$37.106 mil para o mesmo período em 2020. Esta variação ocorreu
principalmente em razão do aumento das receitas em todos os segmentos operacionais.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, o EBITDA foi de R$78.459 mil, em
comparação a R$64.073 mil em 2019. Esta variação ocorreu principalmente em razão do aumento
das receitas e um eficiente controle de custos e despesas operacionais, resultando em aumento de
margem e incremento na produtividade e eficiência operacional do Grupo OT. Tal movimento é
reflexo dos relevantes investimentos em tecnologia e automação de processos realizados ao longo
dos últimos exercícios, que nos permitem ganho de escala e melhora da margem em nossos serviços
e produtos, sem prescindir da qualidade e nível de controle que nos caracterizam.
O EBITDA de R$64.073 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apresenta um
aumento de R$23.773 mil, em relação a 2018. Na opinião dos Diretores da Companhia, esta variação
ocorreu principalmente em decorrência do crescimento sólido tanto no segmento de administração
de fundos, quanto nos serviços qualificados e um aumento significativo em serviços fiduciários com
o lançamento de um novo produto (LIG’s - Letra Imobiliária Garantida), junto com os 3 maiores
bancos privados do país.
O passivo total (passivo circulante e passivo não circulante) da Companhia nos exercícios
encerradosem 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 era de R$51.799 mil, R$45.841 mil e R$25.057
mil, respectivamente. A variação de R$26.742 mil desde o exercício findo em 31 de dezembro de
2018 ocorreu principalmente em virtude da aplicação do pronunciamento contábil IFRS 16
(arrendamento financeiro), onde em 01 de janeiro de 2019 foi reconhecido o saldo acumulado de
contratos de arrendamento, assim foram reconhecidas no resultado as despesas financeiras de
arrendamento, bemcomo as despesas de depreciação, dos direitos de uso dos ativos arrendados,
em substituição ao reconhecimento contábil da despesa com aluguel que era representada pela
prestação paga a cada mês.
A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração por nossos
administradores na condução de nossos negócios:
Combinado:
Indicadores financeiros (em R$
mil)

30 de junho de
2021

2020

31 de dezembro de
2020

2019

2018

Receita Líquida de Prestação
de Serviço

82.495

62.569

133.325

108.522

86.230

Lucro Líquido

30.339

26.430

57.055

46.800

30.225

EBITDA

43.169

37.106

78.459

64.073

40.300

52,33%

59,30%

58,85%

59,04%

46,74%

Margem EBITDA
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Consolidado:
Indicadores financeiros (em
R$ mil)

30 de junho

31 de dezembro de

2021

2020

2020

2019

2018

Receita Líquida de Prestação
de Serviço

82.495

22.137

46.440

42.911

36.072

Lucro Líquido

30.339

14.796

30.915

29.369

25.230

EBITDA

43.169

17.574

36.795

34.639

29.309

Margem EBITDA

52,33
%

79,39%

79,23
%

80,72
%

81,25
%

Endividamento
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 os índices de endividamento total do Grupo OT apurados
sobre os saldos combinados (representados por passivo circulante acrescido do passivo não
circulantee dividido pelo total de ativos) foram, respectivamente, 0,63, 0,77 e 0,70. Para os semestres
findos em30 de junho de 2021 e 2020 os índices apurados foram respectivamente 0,71 e 0,70. Os
referidos índices de endividamento podem ser explicados principalmente em virtude de uma gestão
assertiva decaixa, permitindo a manutenção dos referidos índices em patamares baixos.
Índices de Liquidez Geral
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 os índices de liquidez geral apurados sobre os saldos
combinados (representados pela divisão do ativo total pelo passivo total) foram, respectivamente,
1,58,1,30 e 1,44. Para os semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 os índices apurados
foram respectivamente 1,59 de 1,69. O Grupo OT monitora suas previsões contínuas de exigências
de liquidez, próprias e de suas subsidiárias para assegurar que haja caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
O aumento do índice de liquidez no exercício de 2020, comparado a 2019 deu-se, principalmente,
pelo aumento do item caixa e equivalentes de caixa, demonstrado e explicitado na nota de ativo
circulante do balanço patrimonial dos referidos exercícios.
b. Estrutura de Capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
Em 30 de junho de 2021, a Companhia apresentou patrimônio líquido de R$35.320 mil,
representandoum aumento de 87%, em relação ao patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, devido
(i) ao lucro líquido apurado no período, deduzido dos dividendos distribuídos; e (iii) o aumento do
capital social daCompanhia.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou patrimônio líquido de R$30.018 mil,
representando um aumento de 118,2% em relação ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019,
devido ao lucro líquido apurado no período, deduzido dos dividendos distribuídos.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou patrimônio líquido de R$13.754 mil,
representando um aumento de 25,4% em relação ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018,
devido ao lucro líquido apurado no período, deduzido dos dividendos distribuídos.
A Administração acredita que a sua atual estrutura de capital apresentou nos períodos indicados,
umaestrutura equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, em sua visão, com suas
atividades.
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c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Nos últimos exercícios sociais, nossas necessidades de recursos foram suportadas por nossa
capacidade de geração de caixa operacional. Assim, acreditamos que teremos liquidez e recursos
de capital suficientes para cobrir nossos custos, despesas operacionais e financeiras, dívidas e
investimentos pelos próximos 12 meses, embora nós não possamos garantir que tal situação
permanecerá inalterada, especialmente considerando a incerteza oriunda dos impactos do COVID19 na economia brasileira, em nossas operações e fluxos de caixa futuros. Caso entendamos
necessário contrair empréstimos adicionais para financiar nossas atividades e investimentos,
acreditamos ter capacidade para contratá-los. A Companhia não está sujeita à covenants restritivos
ou financeiros.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
Não aplicável.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que
nãopossam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor.
Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto prazo,
a Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições
financeiras.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda

Não aplicável.
i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Não aplicável.
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia não possui relações de longo prazo com instituições financeiras.
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
Não aplicável.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e a alienação de controle societário
Não aplicável.
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados
Na data deste Formulário de Referência a Companhia não dispunha de nenhum contrato de
financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente.
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h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO DE
SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (CONSOLIDADAS)
(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida da prestação de serviços

30/06/2021
82.495

AV
100,00%

30/06/2020
22.137

AV
100,00%

AH
272,66%

(40.540)
(26.900)
(12.752)
216
(1.298)
194

-49,14%
-32,61%
-15,46%
0,26%
-1,57%
0,00%
0,24%

(4.767)
(3.887)
(622)
(352)
(63)
155
2

-21,53%
-17,56%
-2,81%
-1,59%
-0,28%
0,70%
0,01%

750,43%
592,05%
1950,16%
-161,36%
1960,32%
-100,00%
9600,00%

41.955

50,86%

17.370

78,47%

141,54%

690
999
(309)

0,84%
1,21%
-0,37%

82
102
(20)

0,37%
0,46%
-0,09%

741,46%
879,41%
1445,00%

Lucro antes dos tributos sobre o lucro

42.645

51,69%

17.452

78,84%

144,36%

Imposto de renda e contribuição social

(12.306)

-14,92%

(2.656)

-12,00%

363,31%

30.339

36,78%

14.796

66,84%

105,05%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais
Lucro operacional, antes do resultado
financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro líquido do exercício

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações Financeiras
individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação em razão da
reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual foram
incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT DTVM.
Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas explicações
sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de Referência.
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EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONSOLIDADAS)
(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida da prestação de serviços

2020
46.440

AV
100,00%

(10.073)
(8.278)
(1.065)
(777)
(142)
189

-21,69%
-17,83%
-2,29%
-1,67%
-0,31%
0,00%
0,41%

(8.690)
(7.107)
(1.165)
(362)
(241)
185

-20,25%
-16,56%
-2,71%
-0,84%
-0,56%
0,00%
0,43%

15,91%
16,48%
-8,58%
114,64%
-41,08%
0,00%
2,16%

36.367

78,31%

34.221

79,75%

6,27%

66
137
(71)

0,14%
0,30%
-0,15%

346
388
(42)

0,81%
0,90%
-0,10%

-80,92%
-64,69%
69,05%

Lucro antes dos tributos sobre o lucro

36.433

78,45%

34.567

80,56%

5,40%

Imposto de renda e contribuição social

(5.518)

-11,88%

(5.198)

-12,11%

6,16%

Lucro líquido do exercício

30.915

66,57%

29.369

68,44%

5,26%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais
Lucro operacional, antes do resultado
financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2019
AV
AH
42.911
100,00%

8,22%

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação
em razão da reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual
foram incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT
DTVM. Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas
explicações sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de
Referência.

539

PÁGINA: 185 de 319

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (CONSOLIDADAS)
Receita líquida da prestação de serviços

2019
AV
42.911
100,00%

2018 AV
AH
36.072
100,00%

18,96%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais

(8.690)
(7.107)
(1.165)
(362)
(241)
185

-20,25%
-16,56%
-2,71%
-0,84%
-0,56%
0,00%
0,43%

(6.846)
(4.392)
(1.108)
(938)
(518)
110

-18,98%
-12,18%
-3,07%
-2,60%
-1,44%
0,00%
0,30%

26,94%
61,82%
5,14%
-61,41%
-53,47%
0,00%
68,18%

Lucro operacional, antes do resultado
financeiro

34.221

79,75%

29.226

81,02%

17,09%

346
388
(42)

0,81%
0,90%
-0,10%

361
411
(50)

1,00%
1,14%
-0,14%

-4,16%
-5,60%
-16,00%

Lucro antes dos tributos sobre o lucro

34.567

80,56%

29.587

82,02%

16,83%

Imposto de renda e contribuição social

(5.198)

-12,11%

(4.357)

-12,08%

19,30%

Lucro líquido do exercício

29.369

68,44%

25.230

69,94%

16,41%

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação
em razão da reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual
foram incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT
DTVM. Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas
explicações sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de
Referência.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 (CONSOLIDADO)
(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Outros créditos
Não circulante
Investimentos
Outros investimentos
Créditos tributários
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Passivo Circulante
Arrendamento a pagar
Fiscais e previdenciários
Dividendos a pagar
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar
Passivo não circulante
Arrendamento financeiro
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

30/06/2021
78.482
32.541
34.248
7.055
4.638
12.902
16
16
2.497
1.719
8.610
60
91.384

AV
85,88%
35,61%
37,48%
7,72%
0,00%
5,08%
14,12%
0,02%
0,02%
2,73%
1,88%
9,42%
0,07%
100,00%

31/12/2020
7.026
214
6.153
325
334
831
11
11
246
572
2
7.857

AV
89,42%
2,72%
78,31%
4,14%
0,00%
4,25%
10,58%
0,14%
0,14%
N/A
3,13%
7,28%
0,03%
100,00%

AH
1017,02%
15106,07%
456,61%
2070,77%
0,00%
1288,62%
1452,59%
45,45%
45,45%
N/A
598,78%
1405,24%
2900,00%
1063,09%

30/06/2021
49.419
2.134
15.391
13.212
6.798
8.529
3.354
6.646
6.646
35.320
30.999
4.417
(96)
91.384

AV
54,08%
2,34%
16,84%
14,46%
7,44%
9,33%
3,67%
7,27%
7,27%
38,65%
33,92%
4,83%
-0,11%
100,00%

31/12/2020
6.393
388
2.079
2.578
1.259
89
184
184
1.280
1.000
280
7.857

AV
81,37%
4,94%
26,46%
32,81%
0,00%
16,02%
1,13%
2,34%
2,34%
16,29%
12,73%
3,56%
0,00%
100,00%

AH
673,02%
450,00%
640,31%
412,49%
#DIV/0!
577,44%
3668,54%
3511,96%
3511,96%
2659,38%
2999,90%
1477,50%
0,00%
1063,09%

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação
em razão da reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual
foram incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT
DTVM. Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas
explicações sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de
Referência.
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E
31 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONSOLIDADO)
(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Outros créditos
Não circulante
Investimentos
Outros investimentos
Créditos tributários
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Passivo Circulante
Arrendamento a pagar
Fiscais e previdenciários
Dividendos a pagar
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar
Passivo não circulante
Arrendamento financeiro
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

31/12/2020
7.026
214
6.153
325
334
831
11
11
246
572
2
7.857

AV
89,42%
2,72%
78,31%
4,14%
0,00%
4,25%
10,58%
0,14%
0,14%
N/A
3,13%
7,28%
0,03%
100,00%

31/12/2019
9.781
14
9.011
431
325
487
1
1
317
164
5
10.268

AV
95,26%
0,14%
87,76%
4,20%
0,00%
3,17%
4,74%
0,01%
0,01%
0,00%
3,09%
1,60%
0,05%
100,00%

AH
-28,17%
1428,57%
-31,72%
-24,59%
0,00%
2,77%
70,64%
1000,00%
1000,00%
0,00%
-22,40%
248,78%
-60,00%
-23,48%

31/12/2020
6.393
388
2.079
2.578
1.259
89
184
184
1.280
1.000
280
7.857

AV
81,37%
4,94%
26,46%
32,81%
0,00%
16,02%
1,13%
2,34%
2,34%
16,29%
12,73%
3,56%
0,00%
100,00%

31/12/2019
9.068
164
1.878
5.893
1.077
56
1.200
1.000
200
10.268

AV
88,31%
1,60%
18,29%
57,39%
0,00%
10,49%
0,55%
0,00%
0,00%
11,69%
9,74%
1,95%
0,00%
100,00%

AH
-29,50%
136,59%
10,70%
-56,25%
0,00%
16,90%
58,93%
N/A
N/A
6,67%
0,00%
40,00%
0,00%
-23,48%

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação
em razão da reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual
foram incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT
DTVM. Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas
explicações sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de
Referência.
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E
DE31 DE DEZEMBRO DE 2018 (CONSOLIDADO)
(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Outros créditos
Não circulante
Investimentos
Outros investimentos
Créditos tributários
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Passivo Circulante
Arrendamento a pagar
Fiscais e previdenciários
Dividendos a pagar
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar
Passivo não circulante
Arrendamento financeiro
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

31/12/2019
9.781
14
9.011
431
325
487
1
1
317
164
5
10.268

AV
95,26%
0,14%
87,76%
4,20%
0,00%
3,17%
4,74%
0,01%
0,01%
0,00%
3,09%
1,60%
0,05%
100,00%

31/12/2018
9.841
281
9.162
210
188
400
1
1
391
8
10.241

AV
96,09%
2,74%
89,46%
2,05%
0,00%
1,84%
3,91%
0,01%
0,01%
0,00%
3,82%
0,00%
0,08%
100,00%

AH
-0,61%
-95,02%
-1,65%
105,24%
0,00%
72,87%
21,75%
0,00%
0,00%
0,00%
-18,93%
N/A
-37,50%
0,26%

31/12/2019
9.068
164
1.878
5.893
1.077
56
1.200
1.000
200
10.268

AV
88,31%
1,60%
18,29%
57,39%
0,00%
10,49%
0,55%
0,00%
0,00%
11,69%
9,74%
1,95%
0,00%
100,00%

31/12/2018
9.041
1.505
6.949
516
71
1.200
1.000
200
10.241

AV
88,28%
0,00%
14,70%
67,85%
0,00%
5,04%
0,69%
0,00%
0,00%
11,72%
9,76%
1,95%
0,00%
100,00%

AH
0,30%
N/A
24,78%
-15,20%
0,00%
108,72%
-21,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,26%

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação
em razão da reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual
foram incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT
DTVM. Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas
explicações sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de
Referência.
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FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADOS
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para
os períodos indicados:
(em R$ mil)
Caixa líquido gerado nas
atividades operacionais

30/6/2021

30/6/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

17.542

17.504

34.732

30.527

23.586

Caixa líquido consumido nas
atividades de investimento

(74)

-

-

(12)

(111)

Caixa líquido consumido nas
atividades de financiamento

(21.275)

(17.496)

(34.532)

(30.782)

(23.257)

Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa

(3.087)

8

200

(267)

(218)

A Administração da Companhia entende que os números constantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia apresentam uma deficiência de comparação
em razão da reorganização societário do Grupo OT realizada em janeiro de 2021, por meio da qual
foram incorporados ao balanço da Companhia os resultados advindos das sociedades MCFL e OT
DTVM. Desta forma, apresentamos as Demonstrações Financeiras combinadas e as respectivas
explicações sobre alterações significativas aos seus itens na seção 10.9 deste Formulário de
Referência.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
Os diretores devem comentar
a.

Resultados das operações do emissor, em especial:

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia entende que a base de sustentação de suas receitas e, consequentemente, de suas
operações, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e nos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, foi a manutenção da maior parte dos contratos firmados nos
três segmentos operacionais do Grupo OT (Administração Fiduciária, Serviços Qualificados e Serviços
Fiduciários), devido à confiabilidade dos seus clientes em relação aos serviços prestados, culminando
em resultados positivos ano após ano, abaixo informamos as principais fontes de receitas da
Companhia que são oriundas dos serviços:
(1)
Administração de fundos (“Fundos”): compreende as atividades relacionadas, direta ou
indiretamente, ao funcionamento e manutenção do fundo, como a supervisão diligente de seus
prestadores de serviço, a preservação do melhor interesse dos seus investidores e a asseguração da
estrita observância de todas as regras e procedimentos estabelecidos nos respectivos regulamentos e
demais contratos da operação. Adicionalmente, cabe ao Administrador Fiduciário conferir
personalidade jurídica aos fundos sob sua administração, sendo o responsável legal e tributário destes;
(2)

Serviços qualificados (“SQ”): são segregados em três grupos, voltado para prestação de serviços:

(a)
Escrituração: o Grupo OT disponibiliza soluções completas para as companhias que ofertam
valores mobiliários no mercado de capitais através da prestação dos serviços de Escrituração e
Liquidação de Valores Mobiliários. Os serviços contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos,
tratamento tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3),
envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.
(b)
Custódia: o Grupo OT atua na prestação de serviços para fundos de investimentos e ativos
financeiros, sempre com estrita observância às melhores práticas e à legislação em vigor. O serviço
compreende a guarda, registro e liquidação física e financeira de ativos, assim como o controle de
eventos associados a esses ativos junto às centrais depositárias. Abrange, ainda, a verificação de lastro
e guarda de documentação comprobatória nos FIDCs.
(c)
Controladoria e contabilidade: O Grupo OT atua na prestação de serviços para fundos de
investimentos e ativos financeiros. O serviço consiste no apreçamento de ativos, provisionamento de
taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de todos os lançamentos contábeis das
operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação e regulamentação vigentes.
Compreende, ainda, o atendimento à auditoria e a elaboração e envio de relatórios legais e contábeis,
além de informações gerenciais para os clientes.
(3)
Serviços fiduciários: Tal serviço compreende o controle de obrigações contratuais e atuação na
preservação dos direitos dos investidores, notadamente em operações estruturadas, o que os tornou
referência na prestação de serviços de Agente Fiduciário. Tendo como escopo principal o
monitoramento de garantias e obrigações assumidas pelos emissores, zelando pelos direitos e
interesses dos credores
ii.

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.

Os resultados das operações da Companhia foram e continuarão a ser influenciadas principalmente
pelas variáveis macroeconômicas, tais como inflação, que aumentam as despesas do Grupo OT e as
flutuações nas taxas de juros, que atingem em maior ou menor escala tanto as receitas, quanto as
despesas. As atividades do Grupo OT o expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (i) risco de
mercado (moeda e taxa de juros); (ii) risco de crédito; (iii) risco de liquidez, (iv) risco cambia e (v) risco
de taxa de juros.
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(i)
Risco de mercado: o Grupo OT possui aplicações financeiras atreladas às taxas de mercado e,
portanto, sensíveis às mudanças da mesma no mercado.
Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação
nos valores de mercado de exposições detidas pelo Grupo OT. Estas perdas podem ser incorridas em
função do impacto produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, preços de ações e
de commodities, entre outros.
Tendo em vista a natureza e curto prazo das aplicações financeiras do Grupo OT, o risco de mercado
é considerado muito reduzido pela administração.
(ii)
Risco de crédito: o Grupo OT possui aplicações financeiras de liquidez imediata tendo como
contraparte instituições financeiras de primeira linha, por consequência minimizando o risco.
No caso do risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes do Grupo OT é avaliada a
qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada
e outros fatores e, também o saldo de contas a receber em aberto por prestação de serviços aos seus
clientes, os quais são diariamente monitorados. O Grupo OT reconhece provisão para deterioração do
saldo a receber de clientes, tomando como base o tempo decorrido do vencimento do ativo financeiro
e a expectativa de fluxo de caixa recuperável do mesmo.
(iii)
Risco de liquidez: o risco de liquidez é gerenciado de acordo com a política de gestão de
liquidez e endividamento, visando garantir recursos líquidos suficientes para honrar os compromissos
financeiros do Grupo OT no prazo e sem custo adicional, bem como o pagamento de dividendos de
seus acionistas. O principal instrumento de medição e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo
de caixa, observando-se um prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência.
(iv)
Risco cambial: O Grupo OT não está exposto ao risco cambial tendo em vista que atuam
apenas no Brasil e suas transações, receitas e despesas ocorrem em Reais.
(v)
Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade do Grupo OT incorrer em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Visando à mitigação desse tipo de risco, o Grupo OT busca diversificar a aplicação de recursos em
termos de taxas pré-fixadas e pós-fixadas.
b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia não é diretamente impactada por variações nos preços, taxas de câmbio e
inflação, bem como não foram afetadas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e nos
três últimos exercícios sociais por alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
A inflação pode impactar o resultado operacional da Companhia, em especial nas despesas
operacionais do Grupo OT. Este impacto pode ser percebido nos salários, contratos de arrendamento,
que em sua maioria são reajustados anualmente com índices atrelados ao IPCA ou IGPM, aumento
nos valores de produtos e serviços.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou
se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus
resultados:
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve nos exercícios sociais findos em 30 de junho de 2021, 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018, a introdução ou alienação de qualquer segmento operacional da Companhia que se caracterize
como alienação ou introdução de unidade geradora de caixa.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo
a Companhia e sociedades de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item 6.5 deste
Formulário de Referência. Os efeitos das aquisições realizadas pela Companhia encontram-se
descritos no item 10.1(f) deste Formulário de Referência e divulgados nas Demonstrações Financeiras.
c.

Eventos ou operações não usuais

Não houve, durante os exercícios sociais findos em 30 de junho de 2021, 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018, tampouco no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, quaisquer eventos ou
operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera
que venham causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfase no parecer do auditor
Os diretores devem comentar
a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Os Diretores informam que a Companhia adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 Operações de arrendamento
financeiro a partir de 1° de janeiro de 2019. A adoção desta norma impactou a forma de reconhecimento
dos contratos de locação dos imóveis utilizados pelo Grupo OT, sendo reconhecido o direito de uso dos
mesmos e o correspondente passivo de arrendamento. A natureza das despesas relacionadas a esses
contratos de arrendamento foi alterada e o Grupo OT passou a reconhecer um custo de depreciação
de ativos de direito de uso e uma despesa financeira de arrendamento durante o prazo do
arrendamento, tomando por base a taxa de juros incremental apurada sobre os mesmos. Dessa forma,
os saldos do exercício findo em 30 de dezembro de 2019 estão sendo apresentados com os respectivos
reflexos contábeis dessa adoção. A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva
cumulativa como método de transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do
primeiro período praticável.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Exceto pelo descrito no item (a) acima, não foram registradas mudanças significativas nas práticas
contábeis da Companhia nos últimos três exercícios sociais, tampouco no exercício social corrente.
c.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Companhia nos últimos
três exercícios sociais e no semestre findo em 30 de junho de 2021, foram emitidos sem ressalvas.
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV

$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO LQFOXLQGR RV SURQXQFLDPHQWRV H RULHQWDo}HV HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV
&RQWiEHLV &3& HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRVILQDQFHLURV Internacional Financial Reporting
Standards ,)56  HPLWLGDV SHOR Internacional Accounting Standards Board ,$6%  $ $GPLQLVWUDomR
FRQVLGHUDXPDSUiWLFDFRQWiELOFUtWLFDTXDQGRHODpLPSRUWDQWHSDUDUHWUDWDUDVLWXDomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLDHUHTXHUMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRPSOH[RVRXVLJQLILFDWLYRV

-XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
$ SUHSDUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHTXHU R XVR GH FHUWDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV FUtWLFDVH
WDPEpPRH[HUFtFLRGHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRSURFHVVRGHDSOLFDomR
GDV SUiWLFDV FRQWiEHLV GR JUXSR $TXHODV iUHDV TXH UHTXHUHP PDLRU QtYHO GH MXOJDPHQWR H TXH
SRVVXHP PDLRU FRPSOH[LGDGH EHP FRPR DV iUHDV FXMDV SUHPLVVDV H HVWLPDWLYDV VmR VLJQLILFDWLYDV
SDUD DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VmR L  PHQVXUDomR GD SURYLVmR SDUD FRQWLQJrQFLDV
LL PHQVXUDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVILQDQFHLURV WtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV H LLL PHQVXUDomRGH
SHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDFRQWDVDUHFHEHU

&RQWDVDUHFHEHUHPHQVXUDomRGDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVFRUUHVSRQGHPDRVYDORUHVDUHFHEHUSHODSUHVWDomRGHVHUYLoRVQR
FXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$VFRQWDVDUHFHEHUVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHOR
YDORU MXVWR H VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGDV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR GHGX]LGR SRU SURYLVmR SDUD
SHUGDVTXDQGRDSOLFiYHO

$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRHVWLPDWLYDVSRQGHUDGDVSHODSUREDELOLGDGHGHSHUGDVGHFUpGLWR
$VSHUGDVGHFUpGLWRVmRPHQVXUDGDVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHHPWRGDVDVLQVXILFLrQFLDVGHFDL[D
RX VHMD D GLIHUHQoD HQWUH RV IOX[RV GH FDL[D GHYLGRV GH DFRUGR FRP R FRQWUDWR H DTXHOHV TXH D
&RPSDQKLDHVSHUDUHFHEHU 

(PFDGDGDWDGHEDODQoRD$GPLQLVWUDomRDYDOLDVHRVDWLYRVILQDQFHLURVFRQWDELOL]DGRVSHORFXVWR
DPRUWL]DGR HVWmR FRP SUREOHPDV GH UHFXSHUDomR 8P DWLYR ILQDQFHLUR SRVVXL ³SUREOHPDV GH
UHFXSHUDomR´TXDQGRRFRUUHPXPRXPDLVHYHQWRVFRPLPSDFWRSUHMXGLFLDOQRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURV
HVWLPDGRVGRDWLYRILQDQFHLUR

$SURYLVmRSDUDSHUGDVSDUDDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRpGHGX]LGDGRYDORU
FRQWiELOEUXWRGHVVHVDWLYRV

2YDORUFRQWiELOEUXWRGHXPDWLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRQmRKiH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDU
RDWLYRILQDQFHLURHPVXDWRWDOLGDGHRXHPSDUWH&RPUHODomRDFOLHQWHVLQGLYLGXDLVpDGRWDGDDSROtWLFD
GH EDL[DU R YDORU FRQWiELO EUXWR TXDQGR R DWLYR ILQDQFHLUR HVWi YHQFLGR Ki PDLV GH  GLDV H D
$GPLQLVWUDomR FRQVLGHUD TXH QmR Ki PDLV H[SHFWDWLYD UD]RiYHO GH UHFXSHUDomR 2V DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVQmRHVSHUDPQHQKXPDUHFXSHUDomRVLJQLILFDWLYDGRYDORUEDL[DGRHQWUHWDQWRRVDWLYRV
ILQDQFHLURV EDL[DGRV SRGHP DLQGD HVWDU VXMHLWRV j H[HFXomR GH FUpGLWR SDUD R FXPSULPHQWR GRV
SURFHGLPHQWRVSDUDDUHFXSHUDomRGRVYDORUHVGHYLGRV

$WLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVSURYLVmRSDUDULVFRVHREULJDo}HVOHJDLV
2UHFRQKHFLPHQWRDPHQVXUDomRHDGLYXOJDomRGRVDWLYRVSURYLVmRSDUDULVFRVHGDVREULJDo}HV
OHJDLV ILVFDLV H SUHYLGHQFLiULDV  VmR HIHWXDGRV GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV GHILQLGRV SHOR &3&  
3URYLV}HVSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVHDWLYRVFRQWLQJHQWHVFRQIRUPHVHJXH

• $WLYRVFRQWLQJHQWHVQmRVmRUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH[FHWRTXDQGRGD
H[LVWrQFLDGHHYLGrQFLDVTXHSURSLFLHPDJDUDQWLDGHVXDUHDOL]DomRVREUHDVTXDLVQmRFDEHP
PDLVUHFXUVRV

• 3URYLVmR SDUD ULVFRV p UHFRQKHFLGD QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV TXDQGR FRP EDVH QD
RSLQLmRGHDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHGD$GPLQLVWUDomRIRUFRQVLGHUDGRSURYiYHORULVFRGHSHUGD
GH XPD DomR MXGLFLDO RX DGPLQLVWUDWLYD H VHPSUH TXH RV PRQWDQWHV HQYROYLGRV IRUHP
PHQVXUiYHLVFRPVXILFLHQWHVHJXUDQoD
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•

2VSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVFODVVLILFDGRVFRPRSHUGDVSRVVtYHLVSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVVmR
GLYXOJDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHQTXDQWRDTXHOHVFODVVLILFDGRVFRPRSHUGDUHPRWD
QmR VmR SDVVtYHLV GH SURYLVmR RX GLYXOJDomR 2V PRQWDQWHV UHJLVWUDGRVVmRDWXDOL]DGRV GH
DFRUGRFRPDOHJLVODomRYLJHQWH

•

2EULJDo}HVILVFDLVFRUUHQWHV ILVFDLVHSUHYLGHQFLiULDV UHIHUHPVHDGHPDQGDVMXGLFLDLVHP
TXH HVWmR VHQGR FRQWHVWDGDV D OHJDOLGDGH H D FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GH DOJXQV WULEXWRV H
FRQWULEXLo}HV
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
i.

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
ii.
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e
responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
iii.

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
iv.

Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021.
v.

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
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&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D
&RPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDODVGHVSHVDVILQDQFHLUDVRXRXWURVLWHQVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

E
1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

F
1DWXUH]D H PRQWDQWH GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV H GRV GLUHLWRV JHUDGRV HP IDYRU GR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
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10.8 - Plano de Negócios
a.

Investimentos, incluindo:

i.
Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos investimentos
previstos
Os investimentos previstos ou em andamento são baseados na manutenção da prestação de serviços
considerando o crescimento da carteira de contratos projetados para ao futuro. Nossos investimentos
estão concentrados em equipamentos de informática, sistemas de processamento de dados, sistemas
de segurança e de comunicação. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, incorremos
em um total de R$1.147 mil em investimentos, enquanto no período de 6 meses encerrado em 30 de
junho de 2021, já incorremos em investimentos no montante de R$8.602 mil. O volume de investimentos
substancialmente maior no primeiro semestre de 2021 refere-se a renegociação de um de nossos
contratos de locação o qual gerou um efeito contábil de R$ 6.652.O volume de investimentos
substancialmente maior no primeiro semestre de 2021 refere-se a renovação de um de nossos
contratos de locação para os próximos anos, o qual gerou um efeito contábil no Ativo Imobilizado
(Direito de Uso) de R$ 6.652.
ii.

Fontes de financiamento dos investimentos

Todos os investimentos da Companhia e suas controladas vem da própria geração de caixa de suas
atividades (recursos próprios).
iii.

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento ou
previsto.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente na capacidade produtiva da Companhia.
c.

Novos produtos e serviços, indicando:

i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
ii.
Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de novos
produtos ou serviços
Não aplicável.
iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável.
iv.
Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável.
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10.9 – Outros fatores com influência relevante
IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA AS ATIVIDADES DA COMPANHIA
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a propagação da pandemia
da COVID-19, que afetou as atividades econômicas e trouxe riscos à saúde pública em escala global.
Como consequência, as principais economias mundiais sofreram relevante queda no PIB e aumento
do nível de desemprego. No Brasil, em resposta, muitos governos implementaram políticas destinadas
a impedir ou retardar a propagação da doença, tais como restrição à circulação de pessoas,
cancelamento ou adiamento de eventos públicos, suspensão de operações comerciais, fechamento de
estabelecimentos abertos ao público, dentre outras medidas de segurança alinhadas às melhores
práticas internacionais.
Ao longo do exercício social de 2020, a Companhia observou grande desafio enfrentado foi o alto
número de afastamentos de colaboradores do exercício de suas funções, acometidos pela COVID-19,
o que gerou custos adicionais para a manutenção da escala e da assistência adequada aos clientes.
A Companhia entende que está tomando as medidas adequadas e necessárias para prevenir a
disseminação da COVID-19, bem como assegurar a continuidade dos negócios enquanto perdurar a
pandemia. A Companhia está monitorando os desenvolvimentos recentes relacionados à COVID- 19 e
coordenando suas atividades operacionais com base nos planos de continuidade dos negócios
existentes e nas orientações das organizações e autoridades globais de saúde.
Ainda, em maio de 2020, o IASB emitiu a norma Concessões de Aluguel Relacionadas à COVID-19
(Alterações à IFRS 16) que estabelece medidas práticas para arrendatários na contabilização de
concessões de aluguel ocorridas como resultado direto da COVID-19, ao introduzir um expediente
prático para a IFRS 16. O expediente prático permite que o arrendatário opte por não avaliar se a
concessão de aluguel relacionada à COVID-19 é uma modificação de arrendamento. O arrendatário
que faz sua opção deverá contabilizar qualquer mudança nos pagamentos de arrendamento resultante
da concessão de aluguel relacionada à COVID-19 aplicando a IFRS 16 como se a mudança não fosse
uma modificação de arrendamento. Como o expediente prático é aplicável apenas a concessões de
aluguel ocorridas como resultado direto da COVID-19, não gera impacto para os contratos de
arrendamentos da Companhia, uma vez que não houve alterações decorrentes da COVID-19.
No Brasil a crise se acentuou de maneira mais forte desde janeiro de 2021, com maior número de
notificação diária de novos casos, retomando novamente para patamares elevados em comparação ao
início da pandemia.
Em virtude das incertezas da população e comunidade científica relacionadas ao coronavírus, do
comportamento humano em resposta à pandemia, das medidas de distanciamento social tomadas
pelos órgãos governamentais e do cancelamento de procedimentos eletivos, e, portanto, a Companhia
pode ter sua receita impactada caso a pandemia seja agravada.
As empresas do Grupo OT não sofreram com atrasos ou inadimplemento de seus clientes durante a
pandemia. Não foram realizadas negociações relevantes de contratos, sejam nas suas condições
quanto em quantidade. Apesar da redução no número de contratos novos no período de abril a julho
de 2020, até o momento, não foi identificado impacto negativo e relevante nas demonstrações
financeiras da Companhia em virtude dos efeitos da pandemia do COVID-19.
A administração da Companhia determinou e implementou diversos protocolos rígidos de proteção de
seus colaboradores, desde a adoção da modalidade home office para a quase totalidade de
colaboradores nos períodos de auge da pandemia até a aplicação de testes para a presença de vírus
ou anticorpos para todos.
Com o retorno do trabalho presencial, medidas de higiene, uso permanente de máscaras e
distanciamento mínimo em todas as posições foram implementadas e vem sendo mantidas pela
Companhia.
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Complementação ao item 10.1(h) deste Formulário de Referência com base nas Demonstrações
Financeiras Combinadas da Companhia
Conforme explicado nos itens 2.3 e 10.1 deste Formulário de Referência, apresentamos a seguir as
“alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras” com base nas demonstrações
financeiras combinadas da Companhia.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO DE
SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (COMBINADAS)
(em R$ mil, exceto %)

30/06/2021

Receita líquida da prestação de serviços

AV

30/06/2020

AV

AH

82.495

100,00%

62.569

100,00%

31,85%

Receitas (despesas) operacionais

(40.540)

-49,14%

(26.517)

-42,38%

52,88%

Despesas de pessoal

(26.900)

-32,61%

(17.367)

-27,76%

54,89%

Despesas administrativas

(12.752)

-15,46%

(8.882)

-14,20%

43,57%

216

0,26%

(217)

-0,35% -199,54%

(1.298)

-1,57%

(300)

-0,48%

332,67%

194

0,24%

249

0,40%

-22,09%

41.955

50,86%

36.052

57,62%

16,37%

Resultado financeiro

690

0,84%

749

1,20%

-7,88%

Receitas financeiras

999

1,21%

1.026

1,64%

-2,63%

(309)

-0,37%

(277)

-0,44%

11,55%

Lucro antes dos tributos sobre o lucro

42.645

51,69%

36.801

58,82%

15,88%

Imposto de renda e contribuição social

(12.306)

-14,92%

(10.371)

-16,58%

18,65%

30.339

36,78%

26.430

42,24%

14,79%

Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Outras receitas operacionais
Lucro operacional, antes do resultado financeiro

Despesas financeiras

Lucro líquido do período

Receita líquida da prestação de serviços
Receita líquida no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de R$82.495 mil,
comparativamente a R$62.569 mil no mesmo período de 2020, o que representou uma variação de
R$19.926 mil ou 32%. Este aumento é atribuído substancialmente aos segmentos de Serviços
Qualificados e Administração fiduciária decorrentes do acréscimo de receita de novos FIDC’s (Fundos
de Investimentos em Direitos Creditórios) estruturados e expansão em mais de 50% na quantidade de
operações na área de Escrituração.
Despesas administrativas
Despesas gerais e administrativas (compostas principalmente de processamento de dados, serviços
técnicos, serviços de terceiros, depreciação, água, energia, manutenção) no período de seis meses
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findo em 30 de junho de 2021 foi de R$12.752 mil, comparativamente a R$8.882 mil no mesmo período
de 2020, o que representou uma variação de R$3.870 mil ou 43%. Despesas gerais e administrativas
representou 15% e 14% da receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021
e 2020, respectivamente. Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente a investimento
em sistemas de controle e gerenciamento e aquisição de serviços técnicos de consultoria e auditoria.
Despesas de pessoal
Despesas operacionais (compostas principalmente de salários e encargos trabalhistas) no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de R$26.900 mil, comparativamente a R$17.367 mil no
mesmo período de 2020, o que representou uma variação de R$9.533 mil ou 56%. Despesas
operacionais representaram 34% da receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho
de 2021 e 2020, respectivamente. Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente a
mudanças na estrutura de compensação da remuneração da alta administração após a reorganização
societária do Grupo OT, além dos gastos extraordinários por conta de tais movimentos realizados pelo
Grupo OT.
Resultado financeiro
Resultado financeiro no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de R$690,
comparativamente a R$749 no mesmo período de 2020, o que representou uma variação de R$59 ou
-8%. Resultado financeiro, líquido representou 1% da receita líquida nos períodos de seis meses findos
em 30 de junho de 2021 e 2020. Esta redução entre os períodos é atribuída substancialmente à queda
da taxa de juros básica (Selic), o que resultou em um menor retorno financeiro.
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Lucro antes dos tributos sobre o lucro no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de
R$42.645 mil, comparativamente a R$36.801 mil no mesmo período de 2020, o que representou uma
variação de R$5.844 ou 16%. O Lucro antes do imposto de renda e contribuição social representou
52% e 59% da receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020,
respectivamente. Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente a elevação das receitas
operacionais, que foram suficientes para cobrir o aumento das despesas e gerar lucro.
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de
R$12.306 mil, comparativamente a R$10.371 mil no mesmo período de 2020, o que representou uma
variação de R$1.935 ou 19%. O Imposto de renda e contribuição social representou 15% e 16% da
receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, respectivamente.
Esta redução entre os períodos é atribuída ao reconhecimento de créditos tributários sobre diferenças
temporárias, substancialmente com provisão para perdas com valores recuperáveis.
Lucro líquido do período
O lucro líquido do período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de R$30.339 mil
comparativamente a R$26.430 mil no mesmo período de 2020, o que representou uma variação de
R$3.909 ou 15%. O lucro líquido do exercício representou 37% e 42% da receita líquida nos períodos
de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, respectivamente. Este aumento é atribuído
substancialmente ao crescimento em todos os segmentos operacionais da Companhia, bem como a
assertividade comercial adotada no período, de modo a sustentar o ritmo de crescimento da
Companhia, mantendo o rigor e a diligência na seleção de novas operações comerciais que norteiam
a interação do Grupo OT com o mercado.
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EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (COMBINADAS)
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Receita líquida da prestação de serviços

133.325

100,00%

108.522

100,00%

22,86%

Receitas (despesas) operacionais

(57.033)

-42,78%

(46.238)

-42,61%

23,35%

Despesas de pessoal

(36.941)

-27,71%

(29.423)

-27,11%

25,55%

Despesas administrativas

(18.439)

-13,83%

(14.401)

-13,27%

28,04%

Provisão para perdas ao valor recuperável

(854)

-0,64%

(2.107)

-1,94%

-59,47%

Perda de créditos não recuperados

(753)

-0,56%

(451)

-0,42%

66,96%

(46)

-0,03%

144

0,13%

-131,94%

76.292

57,22%

62.284

57,39%

22,49%

Resultado financeiro

1.131

0,85%

1.910

1,76%

-40,79%

Receitas financeiras

1.909

1,43%

2.386

2,20%

-19,99%

Despesas financeiras

(778)

-0,58%

(476)

-0,44%

63,45%

Lucro antes dos tributos sobre o lucro

77.423

58,07%

64.194

59,15%

20,61%

Imposto de renda e contribuição social

(20.368)

-15,28%

(17.394)

-16,03%

17,10%

57.055

42,79%

46.800

43,12%

21,91%

Outras receitas operacionais
Lucro operacional, antes do resultado financeiro

Lucro líquido do exercício

Receita líquida da prestação de serviços
Receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$133.325 mil,
comparativamente a R$108.522 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$24.803 mil ou 23,1%. Este aumento é atribuído substancialmente ao acréscimo de receita decorrente
dos novos FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) estruturados e aumento dos
serviços fiduciários com LIG’s (Letra Imobiliária Garantida).
Despesas administrativas
Despesas gerais e administrativas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de
R$18.439 mil, comparativamente a R$14.401 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma
variação de R$4.038 mil ou 28%. Despesas gerais e administrativas representou 13,83% e 13,27% da
receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Este
aumento entre os períodos é atribuído substancialmente a contratação de novos sistemas de controle
e administração.
Despesas de pessoal
Despesas operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$36.941 mil,
comparativamente a R$29.423 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$7.518 ou 25,55%. Despesas operacionais representaram 27,71% e 27,11% da receita líquida nos
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exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento entre os
períodos é atribuído substancialmente a contratação de pessoal, visto a necessidade em decorrência
ao crescimento da Companhia.
Resultado financeiro
Resultado financeiro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$1.131 mil,
comparativamente a R$1.910 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$779 ou -40,8%. Resultado financeiro, líquido representou 0,85% e 1,76% da receita líquida nos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Esta redução entre os
períodos é atribuída substancialmente à queda da taxa de juros básica (Selic), o que resultou em um
menor retorno financeiro das aplicações em geral.
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Lucro antes dos tributos sobre o lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de
R$77.423 mil comparativamente a R$64.194 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma
variação de R$13.229 mil ou 20,6%. Lucro antes do imposto de renda e contribuição social representou
58,07% e 59,15% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
respectivamente. Este aumento entre os períodos é explicitado no item de Lucro líquido do exercício,
apresentado abaixo.
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de
R$20.368 mil comparativamente a R$17.394 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma
variação de R$2.974 mil ou 17,1%. Imposto de renda e contribuição social representaram 15,28% e
16,03% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
respectivamente. Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente ao aumento do
resultado operacional da Companhia.
Lucro do líquido exercício
Lucro líquido do exercício no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$57.055 mil
comparativamente a R$46.800 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$10.255 mil ou 21,9%. O lucro do exercício representou 42,79% e 43,12% da receita líquida nos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento entre os
períodos é atribuído substancialmente ao aumento das receitas e um eficiente controle de custos e
despesas operacionais, resultando em aumento de margem e incremento na produtividade e eficiência
operacional do Grupo OT. Tal movimento é reflexo dos relevantes investimentos em tecnologia e
automação de processos realizados ao longo dos últimos exercícios, que nos permitem ganho de
escala e melhora da margem em nossos serviços e produtos, sem prescindir da qualidade e nível de
controle que nos caracterizam.
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EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (COMBINADAS)
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2019

AV

31/12/2018 AV

AH

Receita líquida da prestação de serviços

108.522

100,00%

86.230

100,00%

Receitas (despesas) operacionais

(46.238)

-42,61%

(46.140)

-53,51%

0,21%

Despesas de pessoal

(29.423)

-27,11%

(25.464)

-29,53%

15,55%

Despesas administrativas

(14.401)

-13,27%

(13.000)

-15,08%

10,78%

(2.107)

-1,94%

(2.759)

-3,20%

-23,63%

(451)

-0,42%

(974)

-1,13%

-53,70%

144

0,13%

(3.943)

-4,57%

-103,65%

62.284

57,39%

40.090

46,49%

55,36%

Resultado financeiro

1.910

1,76%

1.816

2,11%

5,18%

Receitas financeiras

2.386

2,20%

1.916

2,22%

24,53%

Despesas financeiras

(476)

-0,44%

(100)

-0,12%

376,00%

Lucro antes dos tributos sobre o lucro

64.194

59,15%

41.906

48,60%

53,19%

Imposto de renda e contribuição social

(17.394)

-16,03%

(11.681)

-13,55%

48,91%

46.800

43,12%

30.225

35,05%

54,84%

Provisão para perdas ao valor recuperável
Perda de créditos não recuperados
Outras receitas operacionais
Lucro operacional, antes do resultado financeiro

Lucro líquido do exercício

25,85%

Receita líquida da prestação de serviços
Receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$108.522 mil,
comparativamente a R$86.230 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de
R$22.292 mil ou 25,9%. Este aumento é atribuído substancialmente em decorrência do crescimento
sólido tanto no segmento de administração de fundos, quanto nos serviços qualificados e um aumento
significativo em serviços fiduciários com o lançamento de um novo produto (LIG’s - Letra Imobiliária
Garantida), junto com os 3 maiores bancos privados do país.
Despesas administrativas
Despesas gerais e administrativas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$14.401 mil, comparativamente a R$13.000 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma
variação de R$1.401 mil ou 10,8%. Despesas gerais e administrativas representou 13.27% e 15,08%
da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.
Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente à contratação de novos sistemas de
controle e administração.
Despesas de pessoal
Despesas operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$29.423 mil,
comparativamente a R$25.464 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de
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R$3.959 mil ou 10,7%. Despesas operacionais representaram 27,11% e 29.53% da receita líquida nos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento entre os
períodos é atribuído substancialmente à contratação de pessoal, visto a necessidade em decorrência
ao crescimento da Companhia.
Resultado financeiro
Resultado financeiro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$1.910 mil,
comparativamente a R$1.816 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$94
ou 5,2%. Resultado financeiro, líquido representou 1,76% e 2,11% da receita líquida nos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento entre os períodos
é atribuído substancialmente a rendimentos de novos investimentos em Letras financeiras do tesouro
(LFT) no período.
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Lucro antes dos tributos sobre o lucro no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$64.194 mil, comparativamente a R$41.906 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma
variação de R$22.288 mil ou 53,2%. O lucro antes do imposto de renda e contribuição social
representou 59,15% e 48,60% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018, respectivamente. Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente ao
aumento da receita líquida de prestação de serviço e controle eficiente das despesas.
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$17.394 mil comparativamente a R$11.681 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma
variação de R$5.713 mil ou 48,9%. Imposto de renda e contribuição social representou 16,03% e
13,55% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
respectivamente. Este aumento entre os períodos é atribuído substancialmente ao resultado
operacional da Companhia.
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$46.800 mil,
comparativamente a R$30.225 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de
R$16.575 mil ou 54,8%. Lucro líquido do exercício representou 43,12% e 35,05% da receita líquida nos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento entre os
períodos é atribuído ao aumento das receitas e um eficiente controle de custos e despesas
operacionais, resultando em aumento de margem e incremento na produtividade e eficiência
operacional da Companhia.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 (COMBINADO)
(em R$ mil, exceto %)
Ativo
30/06/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

Circulante

78.482

85,88%

70.820

86,56%

10,82%

Caixa e equivalentes de caixa

32.541

35,61%

36.348

44,43%

-10,47%

Ativos financeiros

34.248

37,48%

26.865

32,84%

27,48%

Contas a receber de clientes

7.055

7,72%

1.221

1,49%

477,81%

Outros créditos

4.638

5,08%

6.386

7,81%

-27,37%

Não circulante

12.902

14,12%

10.997

13,44%

17,32%

2.497

2,73%

1.458

1,78%

71,26%

Créditos tributários
Ativos financeiros

-

0,00%

6

0,01%

-100,00%

16

0,02%

11

0,01%

45,45%

Direitos de uso

8.610

9,42%

7.573

9,26%

13,69%

Imobilizado

1.719

1,88%

1.877

2,29%

-8,42%

60

0,07%

72

0,09%

-16,67%

91.384

100,00%

81.817

100,00%

11,69%

Investimentos

Intangível
Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido
30/06/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

Circulante

49.419

60,40%

46.022

56,25%

7,38%

Fiscais e previdenciários

15.391

18,81%

20.323

24,84%

-24,27%

Dividendos a pagar

13.212

16,15%

8.579

10,49%

54,00%

Arrendamento a pagar

2.134

2,61%

2.055

2,51%

3,84%

Negociação e intermediação de valores

6.798

8,31%

6.962

8,51%

-2,36%

Obrigações trabalhistas

8.529

10,42%

6.214

7,59%

37,25%

Outras contas a pagar

3.354

4,10%

1.889

2,31%

77,55%

Passivo não circulante

6.646

8,12%

5.777

7,06%

15,04%

Arrendamento financeiro

6.646

8,12%

5.777

7,06%

15,04%

Patrimônio líquido

35.320

43,17%

30.018

36,69%

17,66%

Capital social

30.999

37,89%

10.339

12,64%

199,83%

Aumento de capital

-

0,00%

-

0,00%

N/A

Reservas de lucros

4.417

5,40%

19.742

24,13%

-77,63%

(96)

-0,12%

(63)

-0,08%

52,38%

91.384

100,00%

81.817

100,00%

11,69%

Ajuste de avaliação patrimonial
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Ativo circulante
Em 30 de junho de 2021, o ativo circulante era de R$78.482 mil, em comparação com R$70.820 mil em
31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 85,88% em 30 de junho
de 2021 e 85,56% em 31 de dezembro de 2020. Este aumento de R$7.662 mil ou 10,81%, decorreu
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pelo aumento do contas a receber, notadamente de taxas de administração, como também da maior
geração de caixa no semestre, ainda não distribuída como dividendos aos acionistas.
Ativo não circulante
Em 30 de junho de 2021, o ativo não circulante era de R$12.902 mil, em comparação com R$10.997
mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 14,12% em
30 de junho de 2021 e 13,44% em 31 de dezembro de 2020. Este aumento de R$1.905 mil ou 17,32%,
decorreu do reconhecimento de créditos tributários sobre diferenças temporárias, substancialmente
com provisão para perdas com valores recuperáveis.
Passivo circulante
Em 30 de junho de 2021, o passivo não circulante era de R$49.419 mil, em comparação com R$46.022
mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não
circulante era de 60,40% em 30 de junho de 2021 e 56,25% em 31 de dezembro de 2020. Este aumento
de R$3.397 mil ou 8,46%, decorreu por conta do aumento do saldo de dividendos a pagar aprovados
na AGE de 30/06/21, do saldo de obrigações trabalhistas em função da nova estrutura de remuneração,
do aumento das parcelas de arrendamento financeiro e de outras contas a pagar de recursos recebidos
de fundos encerrados para pagamento de suas obrigações vincendas.
Passivo não circulante
Em 30 de junho de 2021, o passivo não circulante era de R$6.646 mil, em comparação com R$5.777
mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não
circulante era de 8,12% em 30 de junho de 2021 e 7,06%% em 31 de dezembro de 2020, sendo tal
variação explicada pelo aumento do patrimônio líquido.
Patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2021, o patrimônio líquido era de R$35.320 mil, em comparação com R$30.018 mil
em 31 de dezembro de 2020. Este aumento decorreu substancialmente do aumento do lucro líquido
apurado nos respectivos semestres.
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31
DE DEZEMBRO DE 2019 (COMBINADO)
(em R$ mil, exceto %)
Ativo
31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Circulante

70.820

86,56%

49.770

83,51%

42,29%

Caixa e equivalentes de caixa

36.348

44,43%

10.719

17,99%

239,10%

Ativos financeiros

26.865

32,84%

31.530

52,91%

-14,80%

Contas a receber de clientes

1.221

1,49%

1.892

3,17%

-35,47%

Outros créditos

6.386

7,81%

5.629

9,45%

13,45%

Não circulante

10.997

13,44%

9.825

16,49%

11,93%

1.458

1,78%

-

0,00%

100,00%
0,00%

Créditos tributários
Ativos financeiros

6

0,01%

6

0,01%

11

0,01%

1

0,00% 1000,00%

Direitos de uso

7.573

9,26%

8.599

14,43%

Imobilizado

1.877

2,29%

1.133

1,90%

65,67%

72

0,09%

86

0,14%

-16,28%

81.817

100,00%

59.595

100,00%

37,29%

Investimentos

Intangível
Total do Ativo

-11,93%

Passivo e patrimônio líquido
31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Circulante

46.022

56,25%

39.032

65,50%

17,91%

Fiscais e previdenciários

20.323

24,84%

15.565

26,12%

30,57%

Dividendos a pagar

8.579

10,49%

8.698

14,60%

-1,37%

Arrendamento a pagar

2.055

2,51%

1.831

3,07%

12,23%

Negociação e intermediação de valores

6.962

8,51%

7.448

12,50%

-6,53%

Obrigações trabalhistas

6.214

7,59%

4.949

8,30%

25,56%

Outras contas a pagar

1.889

2,31%

541

0,91%

249,17%

Passivo não circulante

5.777

7,06%

6.809

11,43%

-15,16%

Arrendamento financeiro

5.777

7,06%

6.809

11,43%

-15,16%

Patrimônio líquido

30.018

36,69%

13.754

23,08%

118,25%

Capital social

10.339

12,64%

5.097

8,55%

102,84%

Aumento de capital

-

0,00%

2.437

4,09%

-100,00%

Reservas de lucros

19.742

24,13%

6.221

10,44%

217,34%

(63)

-0,08%

(1)

81.817

100,00%

59.595

Ajuste de avaliação patrimonial
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

0,00% 6200,00%
100,00%

37,29%

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante era de R$70.820 mil, em comparação com R$49.770
mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 86,56% em
31 de dezembro de 2020 e 83,51% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento, de R$21.050 mil ou
42,3%, decorreu substancialmente do aumento do caixa e equivalente de caixa, devido a maior geração
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de caixa das operações no exercício e pela restrição de distribuição de dividendos da OT DTVM,
imposta pelo Banco Central do Brasil em 2020.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante era de R$10.997 mil, em comparação com R$9.825
mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 13,44% em
31 de dezembro de 2020 e 16,49% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento, de R$1.172 mil ou
11,9%, decorre do reconhecimento de créditos tributários sobre diferenças temporárias,
substancialmente com - provisão para perdas com valores recuperáveis.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$46.022 mil, em comparação com R$39.032
mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
circulante era de 56,25% em 31 de dezembro de 2020 e 65,50% em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento, de R$6.990 mil ou 17,9%, decorreu do aumento das obrigações fiscais e previdenciárias,
principalmente, em relação aos impostos sobre o lucro (IRPJ e CSLL).
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo não circulante era de R$5.777 mil em comparação com R$6.809
mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não
circulante era de 7,06% em 31 de dezembro de 2020 e 11,43% em 31 de dezembro de 2019. Esta
redução de R$1.032 mil ou 15,2%, sendo tal variação explicada pelo aumento do patrimônio.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$30.018 mil, em comparação com R$13.754
mil em 31 de dezembro de 2019. Esta variação de R$16.264 mil ou 118,2%, deu-se principalmente por
conta da constituição de reserva de lucro do exercício de 2020, em atendimento a Resolução do
Conselho Monetário Nacional CMN 4.820, editada pela Resolução CMN 4.855, que estabeleceu
requisitos prudenciais transitórios as instituições reguladas pelo Bacen (Banco Central do Brasil), com
o objetivo de assegurar a solidez, a estabilidade e o regular funcionamento do Sistema Financeiro
Nacional, em especial durante o período de calamidade pública decretada em função da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE
31 DE DEZEMBRO DE 2018 (COMBINADO)
(em R$ mil, exceto %)
Ativo
31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Circulante

49.770

83,51%

35.038

97,27%

Caixa e equivalentes de caixa

10.719

17,99%

18.902

52,47%

-43,29%

Ativos financeiros

31.530

52,91%

11.340

31,48%

178,04%

Contas a receber de clientes

1.892

3,17%

853

2,37%

121,81%

Outros créditos

5.629

9,45%

3.943

10,95%

42,76%

Não circulante

9.825

16,49%

985

2,73%

897,46%

Créditos tributários

-

0,00%

-

0,00%

0,00%

Ativos financeiros

6

0,01%

6

0,02%

0,00%

Investimentos

42,05%

1

0,00%

1

0,00%

0,00%

Direitos de uso

8.599

14,43%

-

0,00%

100,00%

Imobilizado

1.133

1,90%

855

2,37%

32,51%

86

0,14%

123

0,34%

-30,08%

59.595

100,00%

36.023

100,00%

65,44%

Intangível
Total do Ativo
Passivo e patrimônio líquido
31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Circulante

39.032

65,50%

25.057

69,56%

55,77%

Fiscais e previdenciários

15.565

26,12%

9.980

27,70%

55,96%

Dividendos a pagar

8.698

14,60%

8.842

24,55%

-1,63%

Arrendamento a pagar

1.831

3,07%

-

0,00%

100,00%

Negociação e intermediação de valores

7.448

12,50%

1.124

3,12%

562,63%

Obrigações trabalhistas

4.949

8,30%

4.095

11,37%

20,85%

541

0,91%

1.016

2,82%

-46,75%

Passivo não circulante

6.809

11,43%

-

0,00%

100,00%

Arrendamento financeiro

6.809

11,43%

-

0,00%

100,00%
25,42%

Outras contas a pagar

Patrimônio líquido

13.754

23,08%

10.966

30,44%

Capital social

5.097

8,55%

5.097

14,15%

0,00%

Aumento de capital

2.437

4,09%

-

0,00%

100,00%

Reservas de lucros

6.221

10,44%

5.870

16,30%

5,98%

(1)

0,00%

(1)

0,00%

0,00%

59.595

100,00%

36.023

100,00%

65,44%

Ajuste de avaliação patrimonial
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
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Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$49.770 mil, em comparação com R$35.038
mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 83,51% em
31 de dezembro de 2019 e 97,27% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento, de R$14.732 mil ou
42%, decorreu da maior geração de caixa no exercício, com parte do lucro líquido sendo destinado
para constituição de reserva legal, como também ́ uma parcela ainda não distribuída como dividendos
aos acionistas.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$9.825 mil, em comparação com R$985
mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 16.49% em
31 de dezembro de 2019 e 2,73% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento, de R$8.840 mil ou
897,5%, decorreu da mudança da prática contábil referente à locação de salas comerciais onde estão
os escritórios do Grupo OT, cujo contrato de aluguel passou a ser tratado como arrendamento financeiro
reconhecendo-se um ativo de direito de uso desses imóveis, em contrapartida a um passivo financeiro
de arrendamento.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$39.032 mil, em comparação com R$25.057
mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
circulante era de 65,50% em 31 de dezembro de 2019 e 69,56% em 31 de dezembro de 2018. Este
aumento, de R$13.975 mil ou 55,8%, decorreu: (i) da quantia depositada de recursos de clientes, para
pagamento de eventos relacionados com as atividades de escrituração, com liquidação no dia útil
seguinte; (ii) das obrigações fiscais e previdenciárias, principalmente, do aumento dos impostos sobre
o lucro (IRPJ e CSLL); e (iii) da aplicação em 01 de janeiro de 2019 do pronunciamento CPC 06/ IFRS
16 (arrendamento financeiro), sendo reconhecido o passivo de arrendamento, referentes às salas
comerciais locadas pelo Grupo OT.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante era de R$6.809 mil, em comparação com R$0
em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não
circulante era de 11,43% em 31 de dezembro de 2019 e 0% em 31 de dezembro de 2018. Este
aumento, de R$6.809 mil, sendo tal variação explicada pelo aumento do patrimônio líquido.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$13.754 mil, em comparação com R$10.966
mil em 31 de dezembro de 2018. Esta variação, de R$2.788 mil ou 25,4%, deu-se por conta da maior
geração de lucro líquido do exercício.
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FLUXO DE CAIXA (COMBINADOS)
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os
períodos indicados:
(em R$ mil)
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais

30/06/2021

30/6/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

17.542

39.028

69.648

38.232

16.356

Caixa líquido consumido nas atividades de
investimento

(74)

(383)

(1.110)

(511)

(500)

Caixa líquido consumido nas atividades de
financiamento

(21.275)

(19.171)

(42.909)

(45.904)

(25.227)

(3.807)

19.474

25.629

(8.183)

(9.371)

Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa

PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO DE
SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$17.542 mil para o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021, comparado a R$39.028 mil para o período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020. Essa variação de -R$21.486 mil, ou -55%, é justificada por: (i) aquisição de cotas de
fundo de investimento e títulos públicos federais; (ii) pagamento de impostos sobre o lucro (IRPJ e
CSLL); e (iii) redução da garantia depositada de recursos de clientes, para pagamento de eventos
relacionados com as atividades de escrituração.
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento totalizou -R$74 mil para o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021, comparado a -R$383 mil para o período de seis meses findo em
30 de junho de 2020. Essa variação de - R$309 mil, ou -80%, é justificada por: (i) diminuição de
aquisição de imobilizado no período.
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento
O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou -R$21.275 mil para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021, comparado a -R$19.171 mil para o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020. Essa variação de -R$2.104 mil, ou 11%, é justificada por: (i) aumento
do pagamento de dividendos.
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou R$69.648 mil no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, comparado a R$38.232 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Essa
variação de R$31.416 mil, ou 82,2%, é justificado por: (i) venda de investimentos em Letras financeiras
do tesouro, relacionadas no item Ativos financeiros; e (ii) redução da quantia depositada de recursos
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de clientes, para pagamento de eventos relacionados com as atividades de escrituração, conforme item
Negociação e intermediação de valores.
O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou R$38.232 mil no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, comparado a R$16.356 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Essa
variação de R$21.876 mil, ou 133,7%, é justificado por: (i) aquisição de investimentos em Letras
financeiras do tesouro, relacionadas no item Ativos financeiros; e (ii) aumento da quantia depositada
de recursos de clientes, para pagamento de eventos relacionados com as atividades de escrituração,
conforme item Negociação e intermediação de valores.
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento totalizou -R$1.110 mil no exercício findo em
31 de dezembro de 2020, comparado a -R$511 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Essa
variação de -R$599, ou 117,2%, é justificada por: (i) aumento no investimento em sistemas de
processamento de dados; e (ii) benfeitorias em imóveis de terceiros realizadas por conta da expansão
das salas comerciais locadas.
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento totalizou -R$511 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, comparado a -R$500 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação
de R$11, ou 2,2%, é justificada por: (i) Aquisição de novos equipamentos de uso; (ii) benfeitorias em
imóveis de terceiros das salas comerciais.
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento
O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou -R$42.909 mil no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020, comparado a -R$45.904 mil no exercício findo em 31 de dezembro de
2019. Essa variação de -R$2.995, ou -6%, é justificada por: (i) redução nos dividendos pagos, devido
a constituição de reservas.
O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou -R$45.904 mil no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, comparado a -R$25.227 mil no exercício findo em 31 de dezembro de
2018. Essa variação de R$20.677 mil, ou 82%, é justificada por: (i) aumento de dividendos pagos,
acompanhando o crescimento da Companhia.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas
controladas.
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLD
RSWRX SRU WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D
LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLUDV  UHODFLRQDGDV D HOD RX jV VXDV DWLYLGDGHV H jV GH VXDV
FRQWURODGDV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD

$HVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLDpFRQVWLWXtGDSRU L XP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL XPD
'LUHWRULDH LLL XP&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGRFRQIRUPHSUHYLVWRQRQRVVR(VWDWXWR6RFLDO

2 &RQVHOKR )LVFDO QmR WHP FDUiWHU SHUPDQHQWH H SRGH VHU LQVWDODGR D SHGLGR GRV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDRXPHGLDQWHH[LJrQFLDOHJDOQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFRPSRGHUHVH
DWULEXLo}HV D HOH FRQIHULGRV SRU OHL H REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO 1D GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRHVWiLQVWDODGR

$GLFLRQDOPHQWHR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSHUPLWHDFULDomRGHFRPLWrVQmRHVWDWXWiULRVSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDX[LOLiORQRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDVXEVLGLiULDGD&RPSDQKLD27'790FRQWDFRPXP&RPLWr
GH$XGLWRULDHVWDWXWiULRRTXDOREVHUYDRGLVSRVWRQD5HVROXomRGR%$&(1QVHUHSRUWDQGR
j'LUHWRULDGD27'790

D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXHVH
UHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR

Conselho de Administração
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR FLQFR HQRPi[LPR VHWH PHPEURV
HOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVFRQVLGHUDQGRVH
FDGDDQRFRPRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH GXDV $VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGD
DUHHOHLomR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR 
RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR
1tYHO GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDOpPGRVSRGHUHVSUHYLVWRVHPOHLHPFRQIRUPLGDGHFRPR(VWDWXWR
6RFLDOH5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUiDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV

L
DSURYDUHUHYHURRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDORSODQRGHQHJyFLRVHR
SODQRSOXULDQXDOGD&RPSDQKLDVHKRXYHURXDOWHUDo}HVGHVSHVDVHLQYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR
DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH EHQV GR DWLYR SHUPDQHQWH H EHQV LPyYHLV GD &RPSDQKLD TXH
DFDUUHWHPLPSDFWRVILQDQFHLURVHPPRQWDQWHLQGLYLGXDORXDJUHJDGRLJXDORXVXSHULRUD
GH]SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRDSXUDGRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
LL 
DSURYDU RV FyGLJRV DV SROtWLFDV FRUSRUDWLYDV H UHJLPHQWRV LQWHUQRV GRV yUJmRV GH
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQDIRUPDGDOHJLVODomRDSOLFiYHO
LLL 
VXEPHWHU j $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD SURSRVWD GH GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLREHPFRPRGHOLEHUDUVREUHROHYDQWDPHQWRGHEDODQoRVVHPHVWUDLVRXHPSHUtRGRV
PHQRUHVHRSDJDPHQWRRXFUpGLWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRGHFRUUHQWHV
GHVVHV EDODQoRV EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX
LQWHUFDODUHV j FRQWD GH OXFURV DFXPXODGRV RX GH UHVHUYDV GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoRDQXDORXVHPHVWUDO
LY 
DXWRUL]DUDFRQVWLWXLomRFLVmRGLVVROXomROLTXLGDomRYHQGDDTXLVLomRWUDQVIRUPDomR
IXVmRRXLQFRUSRUDomRGHVXEVLGLiULDVGLUHWDVRXLQGLUHWDVTXHUHSUHVHQWHPPDLVGHGR
VHXSDWULP{QLR
Y
DSURYDU R YRWR GD &RPSDQKLD HP TXDOTXHU GHOLEHUDomR VRFLHWiULD UHODWLYD jV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGHVWH(VWDWXWR6RFLDO
YL 
DXWRUL]DU D HPLVVmR GH Do}HV E{QXV GH VXEVFULomR H GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRGHOLEHUDUVREUHDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDRXGHVXEVFULomRGH
Do}HVQDIRUPDHQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQRDUWLJRGHVWH(VWDWXWR6RFLDO
YLL  GHOLEHUDU VREUH D QHJRFLDomR FRP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD HIHLWR GH
FDQFHODPHQWR RX SHUPDQrQFLD HP WHVRXUDULD H UHVSHFWLYD DOLHQDomR REVHUYDGRV RV
GLVSRVLWLYRVOHJDLVSHUWLQHQWHV
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YLLL  IL[DUDVUHJUDVSDUDDHPLVVmRHFDQFHODPHQWRGHFHUWLILFDGRVGHGHSyVLWRVGHDo}HV
GD&RPSDQKLD ³8QLWV´ 
L[ 
DXWRUL]DUDFRQWUDWDomRGHHQGLYLGDPHQWRVREDIRUPDGHHPSUpVWLPRRXHPLVVmRGH
WtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRXTXDOTXHURXWURQHJyFLRMXUtGLFRTXHDIHWHDHVWUXWXUDGHFDSLWDO
GD &RPSDQKLD EHP FRPR DXWRUL]DU D FRQWUDWDomR GH HQGLYLGDPHQWR VRE D IRUPD GH
HPSUpVWLPRRXHPLVVmRGHWtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRXTXDOTXHURXWURQHJyFLRMXUtGLFR
TXHDIHWHDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDHPYDORUHTXLYDOHQWHRXVXSHULRUD GH]
SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDSXUDGRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
[
GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR GH GHErQWXUHV VLPSOHV D HPLVVmR GH QRWDV SURPLVVyULDV
FRPHUFLDLVSULYDGDVHRXSDUDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomR
[L 
DSURYDUDFHOHEUDomRSDUWLFLSDomRDGLWDPHQWRHRXDOWHUDomRGHTXDOTXHULQVWUXPHQWR
RXUHVFLVmRGHTXDOTXHURSHUDomRHQYROYHQGRD&RPSDQKLDGHXPODGRHTXDLVTXHUGHVXDV
FRQWURODGDVHRXFROLJDGDVGHRXWURODGR
[LL  DSURYDUDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVEHP
FRPRDXWRUL]DUDVVRFLDo}HVVRFLHWiULDVRXDOLDQoDVHVWUDWpJLFDVFRPWHUFHLURVREVHUYDGRHVWH
(VWDWXWR6RFLDO
[LLL  DXWRUL]DU D FRQVWLWXLomR GH {QXV UHDLV H D SUHVWDomR GH DYDLV ILDQoDV H JDUDQWLDV D
REULJDo}HV SUySULDV HP YDORU LQGLYLGXDO RX DJUHJDGR VXSHULRU D  GH] SRU FHQWR  GR
SDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDSXUDGRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
[LY  DXWRUL]DUDFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVVREUHTXDLVTXHUGHVHXVDWLYRVHVREUHRVDWLYRV
GDVVXEVLGLiULDVHVRFLHGDGHVLQYHVWLGDVHPYDORUVXSHULRUD5 XPPLOKmRGH
UHDLV EHPFRPRDRULHQWDomRGHYRWRHPVXDVVXEVLGLiULDVHVRFLHGDGHVLQYHVWLGDVSDUDTXH
HVWDVSUHVWHPDYDLVILDQoDVHJDUDQWLDVDREULJDo}HVSUySULDVGD&RPSDQKLDRXGHWHUFHLURV
[Y  DXWRUL]DU TXDOTXHU QRYD GHVSHVD UHFRUUHQWH HQYROYHQGR YDORU DQXDO LQGLYLGXDO RX
DJUHJDGRVXSHULRUD XPSRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDSXUDGRQR~OWLPR
H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR VDOYR VH D WUDQVDomR HVWLYHU FRQWHPSODGD QR RUoDPHQWR DQXDO GD
&RPSDQKLD
[YL  DSURYDUDUHQ~QFLDRXDFRUGRHPUHODomRDTXDOTXHUREULJDomRGHWHUFHLURHQYROYHQGR
YDORU LQGLYLGXDO RX DJUHJDGR VXSHULRU D  GH] SRU FHQWR  GR SDWULP{QLR OtTXLGR GD
&RPSDQKLDDSXUDGRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRVDOYRVHDWUDQVDomRHVWLYHUFRQWHPSODGD
QRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
[YLL  DSURYDUDFHOHEUDomRGHDFRUGRRXWUDQVDomRVLPLODUSDUDRWpUPLQRGHTXDOTXHUDomR
MXGLFLDO HQYROYHQGR D &RPSDQKLD HQYROYHQGRYDORU LQGLYLGXDO RX DJUHJDGR VXSHULRU D 
GH]SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDDSXUDGRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
VDOYRVHDWUDQVDomRHVWLYHUFRQWHPSODGDQRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
[YLLL  FRQFHGHU HP FDVRV HVSHFLDLV DXWRUL]DomR HVSHFtILFD SDUD TXH GHWHUPLQDGRV
GRFXPHQWRVSRVVDPVHUDVVLQDGRVSRUDSHQDVXPPHPEURGD'LUHWRULD
[L[  DSURYDUDFRQWUDWDomRGDLQVWLWXLomRSUHVWDGRUDGRVVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGHDo}HV
[[  HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRVREUHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GHDo}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPDWp TXLQ]H GLDVGD
SXEOLFDomRGRHGLWDOGDUHIHULGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVFRQWHQGRDPDQLIHVWDomR
DRPHQRV D VREUHDFRQYHQLrQFLDHDRSRUWXQLGDGHGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
DSOLFiYHOTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGHVHXVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHP
UHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV E DVUHSHUFXVV}HVGD
RIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVVREUHRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD F TXDQWRDRVSODQRV
HVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH G DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDV
jDFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRDSOLFiYHOGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR
[[L  GHILQLUOLVWDWUtSOLFHGHHPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVHPDYDOLDomRHFRQ{PLFDGHHPSUHVDV
SDUDDHODERUDomRGHODXGRGHDYDOLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRVFDVRVGH23$SDUD
FDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDRXSDUDVDtGDGR1tYHOH
[[LL  GHVLJQDU RV PHPEURV GRV &RPLWrV TXH YLHUHP D VHU LQVWLWXtGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomREHPFRPRGHILQLUVXDVDWULEXLo}HV

2VFDUJRVGH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRU*HUDOQmRSRGHUmRVHUFXPXODGRV
SHODPHVPDSHVVRD
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i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede
mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

(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

2HPLVVRUQmRSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULD

1mRREVWDQWHD27'790SRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULRHPDWHQGLPHQWRjVQRUPDVGR
%DQFR&HQWUDO

eGHUHVSRQVDELOLGDGHGR&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULRGD27'790GHDFRUGRFRPVHX5HJLPHQWR
,QWHUQRFRPUHODomRj27'790

• RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
• DYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
• DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
• DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFR
• DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVH
• SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYH
FRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGH
GDLQIRUPDomR

2&RPLWrGH$XGLWRULDGD27'790GHYHHODERUDUDQXDOPHQWHUHODWyULRUHVXPLGRFRQWHPSODQGRDV
UHXQL}HVUHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRV

$LQGD R &RPLWr GH $XGLWRULD GHYH HODERUDU DQXDOPHQWH UHODWyULR UHVXPLGR GH VXDV DWLYLGDGHV
FRQWHPSODQGR DV UHXQL}HV UHDOL]DGDV H RV SULQFLSDLV DVVXQWRV GLVFXWLGRV H GHVWDFDQGR DV
UHFRPHQGDo}HVIHLWDVD'LUHWRULDGD27'790

(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
(PERUDD&RPSDQKLDQmRSRVVXDXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULD
FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH p UHVSRQVDELOLGDGH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVFROKHU H GHVWLWXLU
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR FRQYRFDU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV SDUD SUHVWDU RV
HVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUHPQHFHVViULRV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHDVVHJXUDUTXHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHMDPDXGLWDGDVSRUDXGLWRULQGHSHQGHQWHFRPTXDOLILFDomRHH[SHULrQFLD
DSURSULDGDLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDDFRQILDELOLGDGHGHVVHVGDGRV

E
HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV
LQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYRyUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRUHJLPHQWRORFDLV
QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

Diretoria
$ 'LUHWRULD FXMRV PHPEURV VHUmR HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPR GRLV HQRPi[LPR VHLV PHPEURVVHQGRXP'LUHWRU
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3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV XP 'LUHWRU
)LQDQFHLURXP'LUHWRUGH6HUYLoRV)LGXFLiULRVVHQGRRVGHPDLV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD
2VFDUJRVGH'LUHWRU3UHVLGHQWH'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHH'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVmR
GHSUHHQFKLPHQWRREULJDWyULRHRVGHPDLVGHSUHHQFKLPHQWRIDFXOWDWLYR2V'LUHWRUHVSRGHUmRDFXPXODU
FDUJRV

2V'LUHWRUHVVHUmRHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUXPSUD]RGHPDQGDWRXQLILFDGRGH
GRLV  DQRV FRQVLGHUDQGRVH FDGD DQR R SHUtRGR FRPSUHHQGLGR HQWUH  GXDV  $VVHPEOHLDV *HUDLV
2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRHGHVWLWXLomR

$'LUHWRULDSRVVXLWRGRVRVSRGHUHVSDUDSUDWLFDURVDWRVQHFHVViULRVDRIXQFLRQDPHQWRUHJXODUGRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHPVHXFXUVRQRUPDOGHYHQGRGHFLGLUVREUHTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHMD
GHFRPSHWrQFLDGD$VVHPEOHLD*HUDORXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&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
ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD DFRPSDQKDGRV GR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV EHP
FRPRDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRUSDUDDSUHFLDomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO
LL 
SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDOR
SODQRGHQHJyFLRVHRSODQRSOXULDQXDOH
LLL 
GHOLEHUDUVREUHDDEHUWXUDPDQXWHQomRWUDQVIHUrQFLDHRIHFKDPHQWRGHILOLDLV

Compete ao Diretor-Presidente L FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUWRGRVRVQHJyFLRVH
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD LL FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGRVGHPDLV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDV
FRQWURODGDVREVHUYDGDVDVDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDO LLL DSURYDUDHVWUXWXUD
RUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLD LY GLULJLUQRPDLVDOWRQtYHODVUHODo}HVLQVWLWXFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Y FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDH YL GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHP
GHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Compete ao Diretor Vice-Presidente L VXSRUWDUR'LUHWRU3UHVLGHQWHHPVXDVDWULEXLo}HVHVSHFLILFDGDV
QRSDUiJUDIRSULPHLURDFLPD LL VXEVWLWXLUR'LUHWRU3UHVLGHQWHQDVXDDXVrQFLDH LLL GHVHPSHQKDUDV
RXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HRXSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH

Compete ao Diretor de Relações com Investidores L SUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90jV
EROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGHEDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
EHP FRPR PDQWHU DWXDOL]DGR R UHJLVWUR GD &RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP D UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOGD&90HDWHQGHUjVGHPDLVH[LJrQFLDVGHVVDUHJXODPHQWDomR LL UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLD
LVRODGDPHQWHSHUDQWHD&90DVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGHEDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRV
YDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD LLL GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRV
HPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH

Compete ao Diretor Financeiro L JHUHQFLDUHUHVSRQGHUSHORFRQWUROHRUoDPHQWiULRGD&RPSDQKLD LL 
SURYHULQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHJHUHQFLDLV LLL UHVSRQGHUSHORFRQWUROHGHIOX[RGHFDL[DDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLD LY VXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVGHFRQWDELOLGDGHHILVFDLV
GD &RPSDQKLD Y  GHVHPSHQKDU DV RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH IRUHP GH WHPSRV HP WHPSRV
GHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH

Compete ao Diretor de Serviços Fiduciários L  JHUHQFLDU SURGXWRV ILGXFLiULRV H FRUUHODWRV H
LL GHVHPSHQKDU DV RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH IRUHP GH WHPSRV HP WHPSRV GHWHUPLQDGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH

Compete aos Diretores sem designação específicaGHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHP
GHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH
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$&RPSDQKLDVHUiVHPSUHUHSUHVHQWDGDHPWRGRVRVDWRV L SRU GRLV 'LUHWRUHVHPFRQMXQWRRX
LL SRU XP 'LUHWRUHPFRQMXQWRFRP XP SURFXUDGRURX LLL  GRLV SURFXUDGRUHVHPFRQMXQWRRX
LY SRU XP SURFXUDGRUDJLQGRLVRODGDPHQWHFRQIRUPHSURFXUDGRU HV QRPHDGR V SDUDWDQWRGH
DFRUGRFRPRSDUiJUDIR~QLFRDEDL[R

$GLUHWRULDGD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

F
GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWHLQIRUPDQGRVHSRVVXL
UHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHORFRQVHOKR
ILVFDOHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRUHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHR
GRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDTXHQmRWHUiFDUiWHUSHUPDQHQWHVRPHQWHVHUiLQVWDODGRTXDQGRSRU
VROLFLWDomRGRVDFLRQLVWDVQDIRUPDGD/HLHVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR 
PHPEURV H VXSOHQWHV HP LJXDO Q~PHUR DFLRQLVWDV RX QmR  HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO HP TXH IRU
UHTXHULGRRVHXIXQFLRQDPHQWR

2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGD
yUJmRRXFRPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR

&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWUXWXUDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGHVHXV&RPLWrVHGD'LUHWRULD

(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

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPRREMHWLYRGHDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWHDVXDHIHWLYLGDGHDX[LOLDQGRRVSUySULRV&RQVHOKHLURVD
DQDOLVDUHP VXDV FRQWULEXLo}HV EHP FRPR HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R FRQVWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWRGRyUJmRR&RQVHOKRUHDOL]DUiQRPtQLPRXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWR
GRV&RQVHOKHLURVXPDDXWRDYDOLDomRGHFDGDXPGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWHHXPDDYDOLDomR
GR GHVHPSHQKR GR SUySULR FRQVHOKR FRPR yUJmR FROHJLDGR H GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD

&RP R REMHWLYR GH DSULPRUDU FRQWLQXDPHQWH D VXD HIHWLYLGDGH DX[LOLDQGR RV SUySULRV 'LUHWRUHV D
DQDOLVDUHP VXDV FRQWULEXLo}HV EHP FRPR HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R FRQVWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWRGRyUJmRD'LUHWRULDUHDOL]DUiQRPtQLPRXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWR
GRV 'LUHWRUHV D DYDOLDomR IRUPDO GR GHVHPSHQKR GD SUySULD 'LUHWRULD H GH FDGD XP GRV 'LUHWRUHV
LQGLYLGXDOPHQWH(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGR
RV'LUHWRUHVTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUPDLVGHGLDV
$GLFLRQDOPHQWHRV'LUHWRUHVWDPEpPVmRDYDOLDGRVDQXDOHLQGLYLGXDOPHQWHSRUSURFHVVRGHDYDOLDomRGH
GHVHPSHQKR³JUDXV´ ³$YDOLDomRGH'HVHPSHQKR´ TXHLQFOXLWDQWRDDYDOLDomRSRUVHXVVXERUGLQDGRV
TXDQWRSRUVHXVSDUHVHSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH2'LUHWRU3UHVLGHQWHSRUVXDYH]WDPEpPSDUWLFLSDGR
SURFHVVR GH $YDOLDomR GH 'HVHPSHQKR VHQGR WDPEpP DYDOLDGR SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHSHORV'LUHWRUHV VHXVVXERUGLQDGRV $'LUHWRULDFRPRJUXSRpDYDOLDGDSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRGRV'LUHWRUHVLQGLYLGXDOPHQWHpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRU
3UHVLGHQWH$DYDOLDomRGDGLUHWRULDFRPRyUJmRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomReIDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD

$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRIDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
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(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2 SURFHVVR GH DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV
SULQFLSDLVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGRyUJmRHWHPDVQRUPDOPHQWHWUDWDGRVFRPRRPRQLWRUDPHQWR
GRGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDDTXDOLGDGHGDVGHFLV}HVVREUHDORFDomRGHUHFXUVRVRGHVHQYROYLPHQWR
GR FDSLWDO KXPDQR R PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV R GLUHFLRQDPHQWR HVWUDWpJLFR R GHVHQYROYLPHQWR GH
LQRYDomRHYLVmRGHIXWXURRIRUWDOHFLPHQWRGRVYDORUHVHFRQGXWDpWLFDHDHIHWLYLGDGHGRV&RPLWrV

'LUHWRULD

2 SURFHVVR GH DYDOLDomR GD 'LUHWRULD p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV SULQFLSDLV
UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GR yUJmR H WHPDV QRUPDOPHQWH WUDWDGRV FRPR R PRQLWRUDPHQWR GR
GHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHDTXDOLGDGHGDVGHFLV}HVVREUHDRSHUDomRGD&RPSDQKLD

(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRHGRV&RQVHOKHLURVVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRV
RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD

2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GD 'LUHWRULD VHUmR GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GD
'LUHWRULDHRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVjSHVVRDHPTXHVWmRDR'LUHWRU3UHVLGHQWHHDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VUHVXOWDGRVVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFNLQGLYLGXDLVGH
PRGRDLQFHQWLYDURDSUHQGL]DGRHPHOKRULDGHFDGDPHPEUR

2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH VHXV &RPLWrV H GD 'LUHWRULD EHP
FRPRGHVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURVVmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVH
RVSRQWRVTXHGHYHPVHUDSULPRUDGRV8PDYH]LGHQWLILFDGRVWDLVSRQWRVD&RPSDQKLDpFDSD]GH
HVWDEHOHFHUSODQRVGHDomRSDUDRFRQWtQXRDSHUIHLoRDPHQWRGRVyUJmRV2VSODQRVGHDomRSRGHP
VHU XWLOL]DGRV SRU H[HPSOR SDUD D GHILQLomR GH PHWDV SDUD R DQR VXEVHTXHQWH SDUD UHDMXVWHV
HYHQWXDLV GH UHPXQHUDomR RX DWp PHVPR SDUD LQGLFDomR SDUD RXWURV FDUJRV QD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD

(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
e IDFXOWDWLYD D XWLOL]DomR GH DVVHVVRULD H[WHUQD HVSHFLDOL]DGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QR
SURFHVVRGHDYDOLDomRGRVGLUHWRUHV
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 5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDJHUDLV

'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVLQGLFDQGR

D
3UD]RVGHFRQYRFDomR

$$VVHPEOHLD*HUDOFRQYRFDGDHLQVWDODGDFRQIRUPHSUHYLVWRQD/HLGDV6$HQR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLDUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHXPDYH]SRUDQRQRV TXDWUR SULPHLURVPHVHVVHJXLQWHV
DRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDDVVLP
H[LJLUHP

$ $VVHPEOHLD *HUDO VHUi FRQYRFDGD SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX QRV FDVRV
SUHYLVWRV HP OHL SRU DFLRQLVWDV RX SHOR &RQVHOKR )LVFDO VH H TXDQGR LQVWDODGR PHGLDQWH DQ~QFLR
SXEOLFDGRGHYHQGRDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUIHLWDFRPQRPtQLPR WULQWD GLDVGHDQWHFHGrQFLD
H D VHJXQGD FRP QR PtQLPR  RLWR  GLDV GH DQWHFHGrQFLD REVHUYDGR DLQGD R GLVSRVWR QD
UHJXODPHQWDomRGD&90TXHGLVS}HVREUHLQIRUPDo}HVSHGLGRVGHSURFXUDomRSDUWLFLSDomRHYRWDomR
DGLVWkQFLDHPDVVHPEOHLDVJHUDLVGHFRPSDQKLDVDEHUWDV

E
&RPSHWrQFLDV

&RPSHWH j $VVHPEOHLD *HUDO GHFLGLU WRGDV DV TXHVW}HV TXH VmR GH VXD FRPSHWrQFLD SULYDWLYD QRV
WHUPRVGDOHJLVODomRHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDVVLPFRPRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

F
(QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH

• $YGDV$PpULFDVQEORFRVDOD SDUWH FRQGRPtQLR0DULR+HQULTXH6LPRQVHQ
%DUUDGD7LMXFD5LRGH-DQHLUR
• 5XD-RDTXLP)ORULDQRQDQGDU,WDLP6mR3DXOR
• :HEVLWHZZZULROLYHLUDWUXVWFRPEU

G
,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
$VVHPEOHLDV *HUDLV DSOLFDQGRVH j KLSyWHVH DV UHJUDV FRQVWDQWHV QD OHJLVODomR EUDVLOHLUD $ HVVH
UHVSHLWRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSUHYrTXHRDFLRQLVWDQmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGD
DVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDO
VRFLDO H j DSURYDomR GH VXDV FRQWDV FRPR DGPLQLVWUDGRU QHP HP TXDLVTXHU RXWUDV TXH SXGHUHP
EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX HP TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD $
GHOLEHUDomR WRPDGD HP GHFRUUrQFLD GR YRWR GH DFLRQLVWD TXH WHP LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD
&RPSDQKLDpDQXOiYHOHRDFLRQLVWDUHVSRQGHUiSHORVGDQRVFDXVDGRV2VFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVmR
LGHQWLILFDGRV QRV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H DGPLQLVWUDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR1DDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVpUHJLVWUDGDDDEVWHQomRGRVDFLRQLVWDV
TXHWHQKDPTXDOTXHULQWHUHVVHUHODFLRQDGRjVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVSHODDVVHPEOHLD

H
6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDREVHUYDRGLVSRVWRQDUHJXODPHQWDomRGD&90TXHGLVS}HVREUH
LQIRUPDo}HV SHGLGRV GH SURFXUDomR SDUWLFLSDomR H YRWDomR D GLVWkQFLD HP DVVHPEOHLDV JHUDLV GH
FRPSDQKLDVDEHUWDV

I
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH LQVWUXPHQWRV GH SURFXUDomR RXWRUJDGRV
SRUDFLRQLVWDVLQGLFDQGRVHRHPLVVRUH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomR H WUDGXomR MXUDPHQWDGD H VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU
DFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

$TXDOLGDGHGHDFLRQLVWDGHYHVHUFRPSURYDGDPHGLDQWHH[LELomRGHGRFXPHQWRVKiEHLVSUHYLVWRVQD
OHL2VDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGRHP
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FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRYLJHQWHGHYHQGRRUHVSHFWLYRLQVWUXPHQWRGHPDQGDWRVHUHQWUHJXHQD
&RPSDQKLD DWp  TXDUHQWD H RLWR  KRUDV DQWHV GD $VVHPEOHLD *HUDO $ &RPSDQKLD QmR SRVVXL
QHQKXPD RXWUD UHJUD SROtWLFD RX SUiWLFD SDUD D DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV GH DFLRQLVWDV DOpP GR
GLVSRVWR QD OHJLVODomR DSOLFiYHO 4XDQGR RV DFLRQLVWDV IRUHP UHSUHVHQWDGRV SRU SURFXUDGRU HVWH
GHYHUiHVWDUFRQVWLWXtGRKiPHQRVGHXPDQRVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDGYRJDGR
RX LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD FDEHQGR DR DGPLQLVWUDGRU GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR UHSUHVHQWDU VHXV
FRQG{PLQRV $ &RPSDQKLD DFHLWD R HQYLR GH SURFXUDo}HV HOHWU{QLFDV GHVGH TXH DVVLQDGDV FRP
FHUWLILFDGR GLJLWDO 2 SUD]R SDUD DSUHVHQWDomR GRV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GD UHJXODULGDGH GD
UHSUHVHQWDomRHGDVUHVSHFWLYDVSURFXUDo}HVFRQVWDVHPSUHQRVHGLWDLVGHFRQYRFDomR2DFLRQLVWD
RX VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO GHYHUi FRPSDUHFHU QD DVVHPEOHLD JHUDO PXQLGR GH GRFXPHQWR TXH
FRPSURYHVXDLGHQWLGDGH6HRDFLRQLVWDIRUSHVVRDMXUtGLFDGHYHUiFRPSDUHFHUj$VVHPEOHLD*HUDO
PXQLGRGRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOHRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomR
OHJDOGRDFLRQLVWDHQRFDVRGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRUHJXODPHQWRGRIXQGRHVWDWXWRRXFRQWUDWR
VRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRV
VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR 2V DFLRQLVWDV HVWUDQJHLURV GHYHUmR
DSUHVHQWDURVPHVPRVGRFXPHQWRVH[LJLGRVDRVDFLRQLVWDVEUDVLOHLURVGHYLGDPHQWHQRWDUL]DGRVQR
SDtVGHRULJHPFRQVXODUL]DGRVHFRPWUDGXomRMXUDPHQWDGDHUHJLVWUDGRVHPFDUWyULRGHUHJLVWURGH
WtWXORVHGRFXPHQWRV UHVVDOYDGRVRVSURFHGLPHQWRVDOWHUQDWLYRVHYHQWXDOPHQWHDGPLWLGRVHPUD]mR
GHDFRUGRVRXFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 

J
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD D DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRVGLUHWDPHQWHjFRPSDQKLDLQGLFDQGRVHRHPLVVRUH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWR
GHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR

3DUDH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGHYRWRDGLVWkQFLDFRPHQYLRGLUHWRSDUDD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVGHYHP
HQYLDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVSDUDDVHGHGD&RPSDQKLD$YGDV$PpULFDVEORFRVDOD
SDUWH FRQGRPtQLR0DULR+HQULTXH6LPRQVHQ%DUUDGD7LMXFD&(35LRGH-DQHLUR5-

D
YLD ItVLFD GR EROHWLP UHODWLYR j DVVHPEOHLD JHUDO GHYLGDPHQWH SUHHQFKLGR UXEULFDGR H
DVVLQDGRH
E
FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
L
SDUDDVSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWD
LL
SDUDSHVVRDVMXUtGLFDV LL ~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRH
RVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWDH
LL GRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOH
LLL
SDUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRV LLL ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR LLL 
HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU FRQIRUPH R FDVR
REVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHP
RV SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H LLL GRFXPHQWR GH LGHQWLILFDomR FRP IRWR GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDO

(P UHODomR DRV GRFXPHQWRV LQGLFDGRV QRV LWHQV D  H E  DFLPD VROLFLWDPRV FRQIRUPH R FDVR
UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR FRQVXODUL]DomR H UHJLVWUR HP FDUWyULR GH UHJLVWUR GH WtWXORV H
GRFXPHQWRV UHVVDOYDGRVRVSURFHGLPHQWRVDOWHUQDWLYRVHYHQWXDOPHQWHDGPLWLGRVHPUD]mRGHDFRUGRV
RX FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  2V EROHWLQV GH YRWR D GLVWkQFLD DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD
GRFXPHQWDomR VHUmR FRQVLGHUDGRV DSHQDV VHUHFHELGRV SRU QyV HP SOHQD RUGHP DWp  VHWH GLDV
DQWHVGDGDWDGDDVVHPEOHLD1RVWHUPRVGRDUW8GD,QVWUXomR&90FRPXQLFDUHPRVDRV
DFLRQLVWDVVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHVSDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGRRXRV
SURFHGLPHQWRVHSUD]RVSDUDHYHQWXDOUHWLILFDomRRXUHHQYLRFDVRQHFHVViULR

K
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFRGH UHFHELPHQWR GH EROHWLP GHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRSUySULRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
RXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD5HVVDOWDVHTXHFRQVLGHUDQGRRGLVSRVWRQRDUWLJR&GD,QVWUXomR
&90WDLVVLVWHPDVQmRVmRREULJDWyULRVj&RPSDQKLDDLQGDTXHVHYHULILFDGDDQHFHVVLGDGHGH
VXDLPSOHPHQWDomRHPXPIXWXURSUy[LPRD&RPSDQKLDSRGHUiLPSOHPHQWiORV
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L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLD

2VDFLRQLVWDVTXHSUHWHQGDPLQFOXLUSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRRXGHFDQGLGDWRVSDUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRXSDUDR&RQVHOKR)LVFDOVREDIRUPDGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHPHQYLDUVXDVSURSRVWDV
SHORFRUUHLRSDUDD&RPSDQKLDQD$YGDV$PpULFDVEORFRVDOD SDUWH FRQGRPtQLR0DULR
+HQULTXH6LPRQVHQ%DUUDGD7LMXFD&(35LRGH-DQHLUR5-DRVFXLGDGRVGD'LUHWRULDGH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV D SURSRVWD RX SRU FRUUHLR
HOHWU{QLFRSDUDUL#ROLYHLUDWUXVWFRPEUWDOFRPRSUHYLVWRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO1RVWHUPRVGD
,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
GHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUHRSULPHLURGLD~WLO
GRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp TXDUHQWDHFLQFR GLDV
DQWHV GD GDWD GH VXD UHDOL]DomR (QTXDQWR D VROLFLWDomR GH LQFOXVmR GH SURSRVWD GH FKDSDV RX
FDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
GHYHVHUUHFHELGRSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUH L RSULPHLURGLD
~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWp YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGD
GDWD GH VXD UHDOL]DomR QD KLSyWHVH GH DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD RX LL  R SULPHLUR GLD ~WLO DSyV D
RFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDOSDUDHOHLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO HP DWp  YLQWH H FLQFR  GLDV DQWHV GD GDWD GH
UHDOL]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

$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVRXSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV&DVRVHYHULILTXH
D H[LVWrQFLD GHVVD GHPDQGD HP PRPHQWR IXWXUR D &RPSDQKLD DYDOLDUi RV PHOKRUHV PpWRGRV GH
LPSOHPHQWDomRGHVLVWHPDVFRPRRVPHQFLRQDGRV

N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRjGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRjGLVWkQFLD

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRD
GLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGD&RPSDQKLD
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

frequência das reuniões

As reuniões do Conselho de Administração da Companhia serão realizadas, em caráter ordinário, pelo
menos 6 (seis) vezes ao ano, e, em caráter extraordinário, sempre que os interesses sociais da
Companhia exigirem.
A convocação das reuniões será realizada mediante notificação escrita, por meio de notificação
pessoal, enviada por correspondência registrada ou e-mail, todos com aviso de recebimento, ao
endereço previamente indicado por cada membro do Conselho de Administração para esse propósito.
A primeira notificação de convocação será enviada com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da
reunião e com apresentação da pauta e documentos relacionados, que se instalará com a presença da
maioria absoluta de seus membros. As convocações do Conselho de Administração serão feitas
mediante convocação de seu Presidente.
Os membros do Conselho de Administração podem participar das reuniões por intermédio de
videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar.
As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente, por meio
eletrônico ou por carta, enviada a cada membro do Conselho de Administração, com antecedência de
pelo menos 3 (três) dias úteis, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e
documentos a serem discutidos na respectiva reunião.
No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021, foram realizadas 2 Reuniões do
Conselho de Administração.
(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Na data deste Formulário de Referência, os nossos acionistas controladores (indiretos) estão em fase
de negociação de um acordo de acionistas a ser celebrado no nível da OT Partners S.A. As informações
relativas a tal acordo de acionistas serão oportunamente incluídas a este Formulário de Referência. A
Companhia ressalta que não existirão restrições ao direito de voto de Conselheiros.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

O Estatuto Social da Companhia veda ao membro do Conselho de Administração intervir em qualquer
operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que
a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião, a natureza e extensão do seu interesse.
(d)
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
(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
A Companhia não adota política de indicação de membros do Conselho de Administração.
Entretanto, a OT DTVM possui a Política de Sucessão e Indicação de Administradores (“Política de
Sucessão e Indicação”), foi aprovada pela Diretoria, em 31 de maio de 2017. Referida política pode ser
consultada fisicamente na sede social da Companhia.
(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
A Companhia não adota política de indicação de seus membros, no entanto, a OT DTVM possui
“Política de Sucessão e Indicação”, conforme abaixo especificada.
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Em atendimento à Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.878, de 23 de dezembro de 2020, as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, categoria em que se
enquadra a OT DTVM, devem implementar e manter política de sucessão de administradores em
conformidade com o disposto na resolução.
Dessa forma, a Política de Sucessão e Indicação, aplicável à OT DTVM, possui como referências: (i) a
Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.878, de 23 de dezembro de 2020; (ii) as regras de
governança corporativa do Estatuto Social da OT DTVM; (iii) o Código de Ética e Conduta da
Companhia; e (iv) a Lei das S.A., conforme alterada.
A Política de Sucessão e Indicação visa estabelecer processos de recrutamento, de promoção, de
eleição e de retenção de administradores, formalizados com base em regras que disciplinem a
identificação, a avaliação, o treinamento e a seleção dos candidatos da alta administração.
Adicionalmente, busca também determinar diretrizes, critérios e procedimentos de indicação de
membros para a composição da Diretoria.
A Política de Sucessão e Indicação tem como princípios e diretrizes:
x
x
x
x
x

Garantir que os cargos da administração sejam ocupados por profissionais qualificados,
capacitados tecnicamente e que se identifiquem com os valores da OT DTVM;
Proporcionar aos executivos oportunidades de desenvolvimento profissional, preparando-os
para assumirem novos desafios e responsabilidades na instituição, reforçando o plano de
carreira;
Garantir o processo de avaliação permanente para a nomeação e sucessão da administração,
de maneira a permitir que a indicação de candidatos para ocupar vagas na Diretoria seja
realizada observando, entre outros critérios, a meritocracia;
Assegurar que aspectos de diversidade, como gênero, raça e etnia, sejam respeitados quando
da indicação de candidatos para preenchimento de vagas na alta administração; e
Garantir que a nomeação de profissionais para os cargos da administração esteja em
conformidade com a legislação, as normas e os regulamentos que disciplinam o assunto.

Os profissionais que assumirão cargos de Diretoria devem ser submetidos periodicamente a avaliação
de desempenho, devendo o profissional atender aos seguintes requisitos:
a) Ser domiciliado no Brasil;
b) Ter reputação ilibada;
c) Não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação
fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra
a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou
condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;
d) Não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de diretor ou de
sócio administrador em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo BCB ou em companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da CVM;
e) Não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por
protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento
de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;
f) Não estar declarado falido ou insolvente;
g) Não ter controlado ou administrado, nos 2 (dois) anos que antecedem a eleição, firma ou
sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou
recuperação judicial;
h) Ter capacidade técnica, habilidades interpessoais e capacidade gerencial;
i) Ter noções da legislação societária e regulatória aplicável à instituição e a suas áreas de
atuação; e
j) Ter percepção e conhecimento do perfil de risco da instituição, mantendo o alinhamento
aos valores da Companhia.
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Com base na avaliação de desempenho descrita nos itens acima, a administração analisará os
profissionais aptos a sucedê-los e poderá manter lista com os nomes desses profissionais, com vistas
a mitigar riscos e preparar-se para uma eventual substituição tempestiva.
O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto por, no
mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 (sete) membros efetivos, eleitos e destituíveis pela assembleia geral
de acionistas, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período
compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
Os membros indicados ao Conselho de Administração da Companhia, incluindo os conselheiros
independentes, deverão atender aos seguintes critérios, além dos requisitos legais e regulamentares,
e das diretrizes gerais expressas acima, no Estatuto Social da Companhia e demais pactos societários
porventura existentes que tenham a Companhia como objeto:
(a) alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e a cultura da Companhia e seu
Código de Ética e Conduta;
(b) formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do Conselho de
Administração, conforme descritas no Estatuto Social e no Regimento Interno do Conselho de
Administração;
(c) experiência profissional em temas diversificados;
(d) estar isento de conflito de interesse com a Companhia (salvo dispensa da assembleia geral); e
(e) disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade
assumida, que vai além da presença nas reuniões do Conselho de Administração e da leitura
prévia da documentação.
Procedimento para indicação
A composição do Conselho de Administração deverá ser avaliada ao final de cada mandato para buscar
o atendimento aos critérios constantes desta Política, quando da aprovação dos candidatos propostos
pela Administração.
A proposta de reeleição dos conselheiros deverá considerar os resultados do processo de avaliação
periódica do Conselho de Administração, bem como as conclusões quanto à adequação ou
necessidade de ajustes em sua composição.
A caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes deve
ser deliberada na Assembleia Geral de acionistas que os eleger, nos termos do § 2º do artigo 14 do
Estatuto Social.
Cada indicado a conselheiro independente deverá apresentar declaração ao Conselho de
Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos
no Regulamento do Nível 2, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das situações
previstas no § 3º do artigo 14 do Estatuto Social.
O Conselho de Administração da Companhia deverá aprovar manifestação, a ser inserida na proposta
da administração referente à assembleia geral para eleição de administradores, quanto ao
enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência.
O procedimento acima não se aplica às indicações de candidatos a membros do Conselho de
Administração:
(a) que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de candidatos no boletim de voto,
conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre votação a distância; e
(b) para eleição mediante votação em separado (aplicável às companhias com acionista
controlador).
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a Companhia, seus acionistas, Administradores e os
membros do Conselho Fiscal ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas no estatuto social, nas disposições na Lei das Sociedades por
Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Contrato de Participação do Nível 2, do
Regulamento do Nível 2, do Regulamento de Sanções e do Regulamento da Câmara de Arbitragem do
Mercado.
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Profissão

CPF

Advogado

008.991.207-17

011.896.377-58

Advogado

001.362.577-20

Não Aplicável

07/10/1968

Antônio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva

Não Aplicável

29/08/1974

Contador

Carlos Henrique Correa Sismil

Não Aplicável

04/10/1971

José Alexandre Costa de Freitas

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

Economista

30/05/1953

Economista

197.460.087-49

Cesar Reinaldo Leal Pinto

371.893.797-20

Sérgio Tuffy Sayeg

30/03/1954

Empresário

076.922.737-66

Não Aplicável

21/07/1976

Alexandre Lodi de Oliveira

Não Aplicável

Não Aplicável

18/10/1948

Mauro Sergio de Oliveira

Conselheiro (Efetivo)

21/07/1976

Empresário

Alexandre Lodi de Oliveira

076.922.737-66

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Conselheiro (Efetivo) e Diretor de
Relações com Investidores

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Conselheiro (Efetivo)

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretoria Executiva – Vice Presidente
e Diretor de Relações com
Investidores

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretoria Executiva / Diretor de
Serviços Fiduciários

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretoria Executiva/Diretor Financeiro

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretoria Executiva

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

31/03/2021

01/04/2021

31/03/2021

01/04/2021

31/03/2021

01/04/2021

31/03/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Não

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

1

100.00%

1

100.00%

1

100.00%

1

0.00%

3

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

4
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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Administradora de Empresas

137.295.488-08

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração
29/07/2021

31/03/2021

29/07/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

0.00%

1

0.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Formado em Direito em 1992 pela Universidade Cândido Mendes, com MBA em Direito de Empresas pelo IBMEC Business School–RJ, atua na Oliveira Trust desde março de 1992. Até junho de 2016, foi o Diretor
responsável pela área de estruturação de operações de Securitização de Recebíveis e reestruturação de passivo de empresas envolvendo debêntures; Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios (“FIDCs”); e demais fundos estruturados. Ministrou durante 4 anos os cursos de debêntures organizados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (“ANBIMA”), bem como cursos sobre securitização de ativos e FIDCs. É também membro da Comissão de Acompanhamento de Fundos da ANBIMA desde 2014. Na OT DTVM, José Alexandre Costa de
Freitas ocupa os cargos de Diretor Presidente desde novembro de 2013, e de Diretor responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários – Administrador Fiduciários na OT DTVM e OT Servicer. Na
OT S.A. ocupa o cargo de Diretor Presidente.

José Alexandre Costa de Freitas - 008.991.207-17

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não Aplicável

05/07/1969

Mônica Hojaij Carvalho

Não Aplicável

Descrição de outro cargo / função

Administrador de Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Cargo eletivo ocupado

935.221.858-20

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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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 617/19.

Formado em Direito, com LLM - Direito do Mercado Financeiro no IBMEC, em São Paulo. Integrou o Departamento Jurídico da Oliveira Trust por nove anos, sendo responsável pelo acompanhamento de contratos
de Agente Fiduciário. Atuou, por dois anos, na Diretoria Jurídica da Brasil Telecom S.A. onde coordenou todos os assuntos societários desta e de suas empresas controladas e coligadas, assessorando ainda as
áreas de relações com investidores e acionistas. Coordena o escritório da Oliveira Trust em São Paulo. Diretor responsável pela área de Agente de Garantias e Trustee. Diretor responsável pela Administração de
Carteira de Valores Mobiliários – Gestor de Recursos – na OT DTVM e OT Servicer. Na OT S.A. ocupa o cargo de Diretor de Serviços Fiduciários.

Antônio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva - 001.362.577-20

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 617/19.

Formado em Ciências Contábeis e com MBA Executivo em Finanças no IBMEC Business School - RJ. Membro da Oliveira Trust desde Fevereiro de 1994. Responsável pela automatização de processos da
empresa, incluindo desenvolvimento de sistemas para cada área de negócio e infraestrutura de TI. Atuou em diversos segmentos da empresa, possuindo grande experiência em precificação de títulos públicos e
privados incluindo apuração de cotas de fundos de investimento, bem como desenvolvimento de metodologias e fórmulas em operações estruturadas. Na OT DTVM, ocupa o cargo Diretor responsável pelas áreas
de Compliance e TI (Tecnologia da Informação) desde junho de 2016. Na OT S.A., ocupa o cargo de Diretor Financeiro.

Carlos Henrique Correa Sismil - 011.896.377-58

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) nos termos da ICVM 617/19 é considerado pessoa politicamente exposta por ser irmão de Juíza Federal.
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Declara que (i)nos últimos 5 anos fora condenado no seguinte caso: PAS RJ2013/5456 - Pena pecuniária cumprida; Processo encerrado Processo instaurado para apurar eventual responsabilidade da Oliveira Trust
por infringência ao disposto nos Arts. 34, I, "a", e 44, parágrafo único, da Instrução 356/01, e no Art. 65, XIII e XV da Instrução 409/04. No âmbito deste processo foi apurada eventual responsabilidade da Oliveira
Trust e Mauro Sergio de Oliveira, no papel de administradores do Union National FIDC Financeiros e Mercantis e Union National Agro FIDC, por infringência ao dever de fiscalizar os serviços prestados por terceiros
contratados pelo fundo. Em 20 de outubro de 2015, a CVM julgou o PAS e imputou à Oliveira Trust penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões) e, ao Sr. Mauro, pena de proibição
temporária, pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, para atuar como Diretor responsável de instituição integrante do sistema de distribuição. Contra referida decisão foi protocolado, em 22/02/2016, recurso
junto à CVM. A decisão do Colegiado da CVM foi confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, cuja notificação para pagamento foi recebida em 18 de outubro de 2018, tendo sido
realizado o competente pagamento dentro do próprio mês de outubro de 2018; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Economista pela UFF 1971, com pós-graduação em finanças pela PUC-RJ. Atuando desde 1971 na área de mercado de capitais, com especialização em Debêntures, Administração de Fundos e demais Valores
Mobiliários. Atuou três anos no Banco de Montreal (1972-74), sete anos no Banco Chase Manhatan (1974-81), sete anos no Banco Arbi (1981-88) e três anos no Banco Investcorp (1988-91), nas áreas de
Underwriting, Administração de Fundos e Mercado Secundário de Debêntures. Fundou em 1991 a Oliveira Trust, tendo exercido o cargo de Diretor Presidente até outubro de 2013, atuando nos produtos Agente
Fiduciário, Trustee, Consultoria de Mercado de Capitais, Securitização de Ativos e Administração de Fundos Diferenciados, nos mercados de Debêntures, CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários, Fundos
Imobiliários e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs. Membro atual do Comitê de Valores Mobiliários da ANDIMA. Ex Membro da Comissão de Mercado de Capitais da ABRASCA. Ex Presidente da
APIMEC-RJ e Ex Vice-Presidente da APIMEC Nacional. Ex Conselheiro do CODIMEC. Atua como Presidente do conselho de administração desde abril de 2021.

Mauro Sergio de Oliveira - 197.460.087-49

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 617/19.

Formado em Direito. Experiência de 23 anos em Direito Comercial e Societário, especializado na elaboração e análise de regulamentos e contratos de fundos de investimento. Possui experiência em cálculos de
títulos públicos e privados, e de apuração de cotas e índices de fundos de investimento estruturados. É membro titular das Comissões Temáticas de Autorregulação (Serviços Fiduciários), e de Escrituração, é
Membro Titular do Conselho de Regulação de Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais bem como do Fórum de Serviços Fiduciários da ANBIMA. Na OT DTVM, ocupa o cargo de Diretor
responsável pelas áreas de Custódia e Escrituração de Ativos, Agente Fiduciário, Estruturação de Operações e Distribuição de Valores Mobiliários. Atua como membro do conselho de administração desde abril de
2021. Na OT S.A. ocupa o cargo de Diretor Vice-Presidente e de Relação com Investidores. Atua como membro do Conselho de Administração desde abril de 2021.

Alexandre Lodi de Oliveira - 076.922.737-66

Alexandre Lodi de Oliveira - 076.922.737-66
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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 617/19.

Economista, com pós-graduação em finanças pelo IBMEC - RJ. Atua desde 1974 na área de mercado de capitais, com especialização na administração de carteiras de títulos de renda fixa e variável. Atuou no
Banco Chase Manhattan e no Banco Arbi. Atuou como Diretor-Administrativo da Oliveira Trust desde a sua fundação até outubro de 2013. Tendo sido reeleito Diretor em Abril de 2016, onde atuou como Diretor
responsável pelas áreas de Custódia e Escrituração de Ativos, Agente Fiduciário, Estruturação de Operações e Distribuição de Valores Mobiliários até 2019. Atua como membro do conselho de administração desde
abril de 2021.

Cesar Reinaldo Leal Pinto - 371.893.797-20
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Senior advisor em Estratégia de Negócios e M&A, como sócia diretora da Condere desde 2013, tem mais de 20 anos de experiência profissional, incluindo posições como diretora estatutária, em empresas de médio
e grande portes – Agronegócio (Grupo Louis Dreyfus, Bertin), Telecomunicações e Tecnologia (BellSouth Intl, Datasul, Bematech, CSU) e Linha Branca (Whirlpool). Com dupla-certificação pelo IBGC, tem um
assento no Conselho Consultivo do Grupo Omni desde maio 2018. Entre 2018-2019, foi membro independente do Conselho de Administração da estatal Dataprev e em 2016, foi membro independente do Conselho
Fiscal da CSU CardSystem. Eleita por acionistas minoritários, ocupou a posição de membro suplente do Conselho Fiscal das seguintes companhias de capital aberto: BRF, Sonae Sierra, Mahle Metal Leve, SLC
Agrícola, Lojas Americanas e Tegma Logística. Coautora e docente no curso CFO Estrategista, na Educação Executiva do Insper-SP, é pós-graduada em Marketing pela ESPM-SP e graduada em Administração de
Empresas pela FEA-USP. Atua como membro do conselho de administração desde julho de 2021.

Mônica Hojaij Carvalho - 137.295.488-08

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 617/19.

Formado em administração de empresas e pós-graduado em mercado de capitais pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor em cursos de MBA, pósgraduação e educação executiva da FIA Business School, do Ibmec, do Insper e de entidades do mercado financeiro e de capitais. Qualificado com Certificações por Experiência para Conselheiro de Administração,
Conselheiro Fiscal e Comitê de Auditoria pelo IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e, anteriormente, CNPI - Certificação Nacional do Profissional de Investimentos pela APIMEC - Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais e Certificação Profissional ANBIMA – série 20. Desde 1976, atua nos mercados financeiro, de capitais e corporativo, tendo trabalhado como
executivo e diretor no Unibanco, Banco London Multiplic, Banco Safra, Seller DTVM, Banco Fibra, Dresdner Asset Management, Bolsa de Valores de São Paulo, SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo e FIRB – Financial Investor Relations. Membro do Conselho de Administração da Oliveira Trust S.A. (2021 – atual). Membro do Conselho Fiscal da CSU CardSystem S.A. (2008 – 2016, 2018 - atual), da
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (2018 - atual), da Enauta Participações S.A. (2014 – 2019, atual), da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG (2018 - atual) e da Linx S.A. (2018 2021). Membro dos Comitês de Auditoria Estatutários da São Paulo Turismo S.A. e da Companhia de Engenharia de Tráfego (2018 - atual). Coordenador do Comitê de Auditoria do Grupo Educacional Multivix (2021
– atual). Membro especializado do Comitê de Auditoria do Banco GM S.A./Chevrolet Serviços Financeiros (2012 – 2018). Conselheiro de Administração da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. –
INVEPAR (2017). Conselheiro Fiscal da Eldorado Brasil Celulose S.A. (2017), da Cia. Providência Indústria e Comércio (2012 – 2015), da Marfrig Global Foods S.A. (2010 e 2012) e da CR Almeida S.A. Engenharia
e Construções (2011 – 2015). Conselheiro de Administração (2007 – 2009) da Lojas Salfer S.A. Membro do Audit Committee Institute da KPMG, do EY Board Members Program e das Comissões de Comunicação e
Mercado de Capitais e dos Certificados do IBGC. Conselheiro de Administração (2003 – 2008) e vice-presidente da Comissão Internacional do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Atua como
membro do Conselho de Administração da Oliveira Trust S.A. desde julho de 2021.
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N/A

Sérgio Tuffy Sayeg - 935.221.858-20

N/A

Cesar Reinaldo Leal Pinto - 371.893.797-20

N/A

Mauro Sergio de Oliveira - 197.460.087-49

N/A

Alexandre Lodi de Oliveira - 076.922.737-66

Alexandre Lodi de Oliveira - 076.922.737-66

N/A

Antônio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva - 001.362.577-20

N/A

Carlos Henrique Correa Sismil - 011.896.377-58

N/A

José Alexandre Costa de Freitas - 008.991.207-17

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 233 de 319

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 617/99.
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N/A

Mônica Hojaij Carvalho - 137.295.488-08
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Descrição outros comitês

CPF

Não Aplicável

008.991.207-17

Outros Comitês

Não Aplicável

Carlos Henrique Correa Sismil

011.896.377-58

Diretor Vice Presidente e de Relação com Investidores

Outros Comitês

Não Aplicável

Alexandre Lodi de Oliveira

076.922.737-66

Diretor Presidente

Outros Comitês

José Alexandre Costa de Freitas

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Contador

Empresário

Advogado

Profissão

Tipo de Auditoria

04/10/1971

Data eleição

Data de
nascimento

29/08/1974

30/04/2019

21/07/1976

Membro Qualificado do Comitê de 30/04/2019
Auditoria da OT DTVM (efetivo)

Outros

Membro do Comitê de Auditoria
da OT DTVM (Efetivo)

Outros

Presidente do Comitê de Auditoria 30/04/2019
da OT DTVM

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

4

28/06/2019

3

28/06/2019

4

28/06/2019

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

3 anos

100.00%

3 anos

100.00%

3 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Carlos Henrique Correa Sismil - 011.896.377-58

PÁGINA: 235 de 319

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 617/19.

Formado em Direito. Experiência de 23 anos em Direito Comercial e Societário, especializado na elaboração e análise de regulamentos e contratos de fundos de investimento. Possui experiência em cálculos de
títulos públicos e privados, e de apuração de cotas e índices de fundos de investimento estruturados. É membro titular das Comissões Temáticas de Autorregulação (Serviços Fiduciários), e de Escrituração, é
Membro Titular do Conselho de Regulação de Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais bem como do Fórum de Serviços Fiduciários da ANBIMA. Na OT DTVM, ocupa o cargo de Diretor
responsável pelas áreas de Custódia e Escrituração de Ativos, Agente Fiduciário, Estruturação de Operações e Distribuição de Valores Mobiliários. Atua como membro do conselho de administração desde abril de
2021. Na OT S.A. ocupa o cargo de Diretor Vice-Presidente e de Relação com Investidores. Atua como membro do Conselho de Administração desde abril de 2021.

Alexandre Lodi de Oliveira - 076.922.737-66

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) nos termos da ICVM 617/19 é considerado pessoa politicamente exposta por ser irmão de Juíza Federal.

Formado em Direito em 1992 pela Universidade Cândido Mendes, com MBA em Direito de Empresas pelo IBMEC Business School–RJ, atua na Oliveira Trust desde março de 1992. Até junho de 2016, foi o Diretor
responsável pela área de estruturação de operações de Securitização de Recebíveis e reestruturação de passivo de empresas envolvendo debêntures; Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios (“FIDCs”); e demais fundos estruturados. Ministrou durante 4 anos os cursos de debêntures organizados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (“ANBIMA”), bem como cursos sobre securitização de ativos e FIDCs. É também membro da Comissão de Acompanhamento de Fundos da ANBIMA desde 2014. Na OT DTVM, José Alexandre Costa de
Freitas ocupa os cargos de Diretor Presidente desde novembro de 2013, e de Diretor responsável pela Administração de Carteira de Valores Mobiliários – Administrador Fiduciários na OT DTVM e OT Servicer. Na
OT S.A. ocupa o cargo de Diretor Presidente.

José Alexandre Costa de Freitas - 008.991.207-17

Experiência profissional / Critérios de Independência

Diretor Financeiro
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N/A

Carlos Henrique Correa Sismil - 011.896.377-58

N/A

Alexandre Lodi de Oliveira - 076.922.737-66

N/A

José Alexandre Costa de Freitas - 008.991.207-17

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 236 de 319

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 617/19.

Formado em Ciências Contábeis e com MBA Executivo em Finanças no IBMEC Business School - RJ. Membro da Oliveira Trust desde Fevereiro de 1994. Responsável pela automatização de processos da
empresa, incluindo desenvolvimento de sistemas para cada área de negócio e infraestrutura de TI. Atuou em diversos segmentos da empresa, possuindo grande experiência em precificação de títulos públicos e
privados incluindo apuração de cotas de fundos de investimento, bem como desenvolvimento de metodologias e fórmulas em operações estruturadas. Na OT DTVM, ocupa o cargo Diretor responsável pelas áreas
de Compliance e TI (Tecnologia da Informação) desde junho de 2016. Na OT S.A., ocupa o cargo de Diretor Financeiro.
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Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

197.460.087-49 Oliveira Trust Distribuidora de Valores
Mobiliários S.A.

076.922.737-66 OT S.A.

197.460.087-49 OT S.A.

076.922.737-66 MCFL Participações S.A.

197.460.087-49 MCFL Participações S.A.

076.922.737-66 OT Partners S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

PÁGINA: 237 de 319

36.113.876/0001-91 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

21.110.778/0001-23

21.110.778/0001-23 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

23.820.645/0001-76

23.820.645/0001-76 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

41.795.277/0001-35

41.795.277/0001-35 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

197.460.087-49 OT Partners S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

197.460.087-49 SRC Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros

076.922.737-66 Holding Trust S.A.

197.460.087-49 Holding Trust S.A.

076.922.737-66 Oliveira Trust Servicer S.A.

197.460.087-49 Oliveira Trust Servicer S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

PÁGINA: 238 de 319

31.345.064/0001-58 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

26.761.870/0001-77

26.761.870/0001-77 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

02.150.453/0001-20

02.150.453/0001-20 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

36.113.876/0001-91

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

076.922.737-66 Oliveira Trust Distribuidora de Valores
Mobiliários S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

592

Alexandre Lodi de Oliveira

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Mauro Sergio de Oliveira

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

Alexandre Lodi de Oliveira

Cargo

Nome

Observação

Diretor de Relações com os Investidores

076.922.737-66 SRC II Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros

197.460.087-49 SRC II Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

41.934.448/0001-60

PÁGINA: 239 de 319

41.934.448/0001-60 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

31.345.064/0001-58

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

076.922.737-66 SRC Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois na data deste Formulário de Referência não haviam relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
Na data deste Formulário de Referências, a Companhia não possui acordos, inclusive apólices de
seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores, mas está em
fase de cotação e contratação.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes
Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três
anos, (i) data de realização; (ii) eventuais casos de instalação em segunda convocação; e (iii) quórum
de instalação:
Evento
Assembleia Geral
Extraordinária

Data
Ordinária

e

Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral
Extraordinária

Ordinária

e

Assembleia Geral
Extraordinária

Ordinária

e

Assembleia Geral
Extraordinária

Ordinária

e

Quórum de instalação

Instalação em segunda
convocação

100% de ações em circulação

Não

21/05/2018

100% de ações em circulação

Não

20/09/2018

100% de ações em circulação

Não

100% de ações em circulação

Não

100% de ações em circulação

Não

100% de ações em circulação

Não

30/04/2018

30/04/2019
30/04/2020
29/01/2021

Assembleia Geral Extraordinária

31/03/2021

100% de ações em circulação

Não

Assembleia Geral Extraordinária

30/06/2021

100% de ações em circulação

Não

Informações relevantes sobre os membros da administração da Companhia
Em atendimento ao Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3, para informações relevantes acerca
dos membros da administração da Companhia, incluindo eventuais cargos por eles ocupados no
conselho de administração, conselho fiscal, comitês e órgãos executivos de outras sociedades e
entidades, vide item 12.6/12.8 deste Formulário de Referência.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde
o documento pode ser consultado
A Política de Remuneração dos Administradores da Companhia ("Política de Remuneração") foi
formalmente aprovada em 30 de junho de 2021 pelo Conselho de Administração da Companhia e pode
ser consultada no website da CVM (www.cvm.gov.br), em nosso website (www.ri.oliveiratrust.com.br)
e fisicamente em nossa sede social.
A Política de Remuneração da Companhia possui como princípios, objetivos e diretrizes principais: (i)
atrair, recompensar, reter e incentivar executivos na condução de seus negócios de forma sustentável,
observados os limites de risco adequados, estando sempre alinhada aos interesses dos acionistas; (ii)
proporcionar uma remuneração com base em critérios que diferenciem o desempenho, e permitam
também o reconhecimento e a valorização da performance individual; e (iii) assegurar a manutenção
de padrões de equilíbrio interno e externo, compatíveis com as responsabilidades de cada cargo e
competitivos ao mercado de trabalho referencial, regulamentando critérios e estabelecendo controles
administrativos capazes de responder às diversas necessidades da Companhia.
Em atendimento à Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, as
instituições financeiras devem implementar e manter política de remuneração de administradores em
conformidade com o disposto nesta resolução. De acordo com a resolução, "remuneração" é o
pagamento em espécie, em ações, instrumentos baseados em ações ou outros ativos, em retribuição
ao trabalho prestado à instituição por administradores, compreendendo remuneração fixa, representada
por salários, honorários e comissões, e remuneração variável, constituída por bônus, participação nos
lucros na forma do § 1º do artigo 152 da Lei das S.A., e outros incentivos associados ao desempenho.
Aplica-se referida resolução à subsidiária da OT DTVM.
Além da resolução mencionada acima, A Política de Remuneração tem como referências: (i) as regras
de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia; (ii) o Código de Conduta da Companhia;
(iii) a Lei das S.A.; (iv) o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas; e (v) o
Regulamento do Nível 2.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração e Comitês
A remuneração fixa anual é o elemento básico da remuneração dos membros do Conselho de
Administração e Comitês, sendo composta pelo (i) pró-labore, alinhado com práticas de mercado; e
(ii) plano de assistência médica executiva. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração
e dos Comitês são obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia
necessárias ao desempenho de sua função, mediante recebimento de comprovação do referido gasto
pelo Conselheiro ou membro do Comitê.
Diretoria Estatutária e Diretoria Não-Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária e Diretoria Não-Estatutária têm sua remuneração dividida em:
(i) remuneração fixa, a título de pró-labore, alinhado às práticas de mercado para posições de
complexidade similar; (ii) remuneração variável atrelada a gatilhos mínimos de desempenho corporativo
e ajustadas de acordo com desempenho individual e das áreas sob gestão, assim como entregas
estratégicas, paga no exercício subsequente à aferição do resultado; e (iii) pacote de benefícios
composto de plano de assistência médica, odontológica, aos diretores e dependentes cobertos.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
A remuneração variável dos Diretores compreende os valores fixados e os pagos com base em bônus
semestrais com base em metas anuais de crescimento de receitas do Grupo OT. Os Diretores também
fazem jus a adesão a planos de incentivo de longo prazo, com remuneração baseada em ações,
incluindo opções ou outras modalidades e instrumentos que vierem a ser estabelecidos pela
Companhia, que compreendam eficiente instrumento de reconhecimento, motivação, retenção e
atração dos seus participantes no curto, médio e longo prazo, contribuindo, ainda, para o alinhamento
dos interesses dos Diretores com a rentabilidade e resultados de longo prazo do Grupo OT. Os planos
de incentivo de longo prazo, com remuneração baseada em ações, incluindo opções ou outras
modalidades e instrumentos que vierem a ser estabelecidos pela Companhia terão seus regramentos
definidos em documentos específicos, a serem submetidos à aprovação dos acionistas em Assembleia
Geral.
Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal recebem somente remuneração fixa, que é equivalente a, pelo menos,
o mínimo legal, conforme deliberado em Assembleia Geral, não podendo ser inferior, para cada membro
em exercício, a 10% da remuneração, em média, atribuída a cada diretor, não computados os
benefícios, verbas de representação e remuneração variável. Adicionalmente, os membros do
Conselho Fiscal são obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia
necessárias ao desempenho de sua função.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção prevista de cada elemento na composição da remuneração total
para o exercício social corrente:
Exercício Social Corrente
Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

100%

0

0

100%

Diretoria Estatutária

62,5%

25%

12,5%

100%

(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado pela
Assembleia Geral de Acionistas, estando a remuneração global máxima para tal público atendendo aos
limites impostos pelo artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, assim como a remuneração
individual dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se instalado.
A remuneração total alvo individual dos Diretores Estatutários e Diretores Não-Estatutários é
determinada pelo Conselho de Administração, com base em avaliações apresentadas pelo Comitê de
Remuneração, pautadas em referências de mercado para posições de complexidade similar, de acordo
com a função. O Conselho de Administração também é responsável por determinar, anualmente, o
índice de reajuste de honorários fixos. A remuneração variável, em dinheiro, é calculada como um
múltiplo da remuneração fixa, sendo o critério acima também aplicável para este componente de
remuneração.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

As razões que justificam a composição da remuneração paga aos administradores da Companhia são
incentivos para a melhoria de sua gestão e a retenção de executivos, visando ganho pelo compromisso
de resultados de curto e longo prazo.
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não foram constituídos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.
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(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Os principais indicadores de desempenho da Companhia e dos administradores são as Receitas Brutas
e Lucro Líquido, além de outras métricas específicas das diversas diretorias e áreas da Companhia. A
remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal não é impactada por indicadores de
desempenho assim como a das áreas de Riscos e Compliance são predominantemente impactadas
por entregas da área.
(d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Parcela significativa do valor total pago aos administradores é recebida na forma de remuneração
variável, a qual é consideravelmente impactada pelos indicadores de desempenho acordados junto ao
Conselho de Administração no exercício, levando-se em conta os resultados históricos e o
planejamento estratégico da Companhia.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,
médio e longo prazo
O formato da remuneração acima descrita procura incentivar os colaboradores da Companhia a
buscarem a melhor rentabilidade dos projetos por ela desenvolvidos, de forma a alinhar os interesses
dos colaboradores com os da Companhia.
A remuneração variável anual dos diretores estatutários leva em consideração a aplicação de dois
fatores: Crescimento da Receita Bruta auferida e Valor de Mercado das ações da Companhia, de acordo
com a Política de Remuneração aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30
de junho de 2021.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
A Companhia é responsável pelo pagamento em média de 25% da totalidade da remuneração dos
membros da Administração da Companhia. As subsidiárias da Companhia, Oliveira Trust DTVM S.A e
Oliveira Trust Servicer S.A., são responsáveis pelo pagamento, em média, de 50% e 25% da
remuneração, respectivamente, uma vez que são administradores de outras empresas do grupo da
Companhia. Para mais informações, vide item 13.15 deste Formulário de Referência.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário.
(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que
forma participam
Conselho de Administração e Diretoria, conforme definido no Estatuto Social da Companhia.
(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
A remuneração dos membros da Administração será fixada de forma individual em função da
responsabilidade assumida por cada membro, e será proporcional às atribuições, responsabilidades e
demanda de tempo e não estará atrelada a resultados de curto prazo.
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(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
A Política de Remuneração da Companhia poderá ser revista anualmente pelo Conselho de
Administração, avaliando se a remuneração paga por nós condiz com o cargo, responsabilidades e
volume de trabalho de cada membro.
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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 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

4,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

4,00

4,00

0,00

8,00

1.485.000,00

7.325.400,00

0,00

8.810.400,00

Benefícios direto e indireto

0,00

195.000,00

0,00

195.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.485.000,00

11.120.400,00

0,00

12.605.400,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Exercício corrente:
Item / Ano
Número total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Bônus Diferido
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Remuneração baseada em ações

Conselho de
Administração
5
4
-

Diretoria
Estatutária
4
4
4

Conselho Fiscal
0
0
0

Total
9
8
4

-

-

0

0

-

R$600.000,00

0

R$600.000,00

-

R$600.000,00

0

R$600.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A Diretoria não recebeu nenhuma remuneração variável nos últimos 3 (três) exercícios.
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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

(PVHGHGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHIRLDSURYDGRXPSODQR
GHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVSRUPHLRGDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HV
RUGLQiULDVHRXSUHIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLD D V ³$omR }HV ´HR³3ODQRGH2SomR´ FXMRVWHUPRVH
FRQGLo}HVVmRGHVFULWRVDEDL[R&RQWXGRDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRDSURYRXTXDOTXHU3URJUDPD FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R HQHQKXPD
RSomRIRLRXWRUJDGD

D
7HUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

1RkPELWRGR3ODQRGH2SomRFDGD2SomRGDUiGLUHLWRDRUHVSHFWLYRSRWHQFLDODGTXLUHQWHGHDGTXLULU
RX VXEVFUHYHU  XPD  $omR VXMHLWR DRV WHUPRV H FRQGLo}HV H[SUHVVDV QR 3ODQR GH 2SomR H jV
GLVSRVLo}HV HVWDEHOHFLGDV QR UHVSHFWLYR FRQWUDWR GH RSomR TXH IRUPDOL]DUi D RXWRUJD GD RSomR GH
FRPSUD GH Do}HV H SRGHUi VHU FHOHEUDGR HQWUH D &RPSDQKLD H R SRWHQFLDO DGTXLUHQWH XPD YH]
DWHQGLGDVDVFRQGLo}HVIL[DGDVQR3ODQRGH2SomR ³&RQWUDWRGH2SomR´ 

6HUmR HOHJtYHLV j RSomR GH FRPSUD RX VXEVFULomR GH $o}HV GD &RPSDQKLD TXDLVTXHU H[HFXWLYRV
LQFOXLQGRGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVRXQmRJHUHQWHVHJHVWRUHV HFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHRXGH
VXDV&RQWURODGDV ³%HQHILFLiULRV´ DFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$SDUWLFLSDomRGR%HQHILFLiULRHPXPSURJUDPDGHFRQFHVVmRGHRSo}HVGD&RPSDQKLDDVHUFULDGR
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD ³3URJUDPD´  QmR OKH JDUDQWLUi D SDUWLFLSDomR HP
3URJUDPDVSRVWHULRUHVWDPSRXFRFRQIHULUiDR%HQHILFLiULRRGLUHLWRGHSHUPDQHFHUHPTXDOTXHUFDUJR
GD &RPSDQKLD HRX GDV GHPDLV VRFLHGDGHV GR *UXSR 27 DVVLP FRPR QmR LQWHUIHULUi GH TXDOTXHU
PRGRFRPRVGLUHLWRVGD&RPSDQKLDGHLQWHUURPSHUDTXDOTXHUWHPSRRPDQGDWRGRDGPLQLVWUDGRU
RXRFRQWUDWRGHWUDEDOKRGRHPSUHJDGR

E
3ULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

2 REMHWLYR GR 3ODQR GH 2SomR p HVWDEHOHFHU UHJUDV H FRQGLo}HV SDUD TXH GHWHUPLQDGRV H[HFXWLYRV H
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDGDVGHPDLVVRFLHGDGHVGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLDSRVVDPDGTXLULU
RXVXEVFUHYHUDV$o}HVYLVDQGRUHIRUoDURVQtYHLVGHDWUDomRUHWHQomRHPRWLYDomRGHWDOHQWRVEHPFRPR
DOLQKDU LQWHUHVVHV GH H[HFXWLYRV H FRODERUDGRUHV DRV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD QD JHUDomR GH
UHVXOWDGRVHFULDomRVXVWHQWiYHOGHYDORU$PHWDGR3ODQRGH2SomRpFULDUXPLQFHQWLYRGHORQJRSUD]R
EDVHDGRQRFRQFHLWRGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV ³stock options´ TXHFRQVLVWHQDFRQFHVVmRGHXP
GLUHLWRHQmRXPDREULJDomRGHDGTXLULUDo}HVGD&RPSDQKLDDSUHoRVHSUD]RVSUpGHILQLGRV

F
)RUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

8PDYH]TXHDPDLRUSDUWHGDVRSo}HVVHWRUQDH[HUFtYHOQRORQJRSUD]RRREMHWLYRGR3ODQRGH2SomR
p TXH RV %HQHILFLiULRV SHUPDQHoDP QD &RPSDQKLD DWp R PRPHQWR GR ~OWLPR H[HUFtFLR 8PD YH]
H[HUFLGD D RSomR FRP RV %HQHILFLiULRV WRUQDQGRVH DFLRQLVWDV KDYHUi XPD XQLmR GH LQWHUHVVHV
LQWULQVHFDPHQWHUHODFLRQDGRVjFRQGLomRGHDFLRQLVWD

$OpPGLVVRRV3URJUDPDVHR3ODQRGH2SomRJHUDPXPSRWHQFLDOGHJDQKRDR%HQHILFLiULREDVHDGR
QR GHVHPSHQKR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD QR PHUFDGR 3RUWDQWR WRUQDP D UHPXQHUDomR WRWDO
FRPSHWLWLYDSDUDDWUDomRHUHWHQomRGHWDOHQWRV

G
&RPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

2V3URJUDPDVHR3ODQRGH2SomRHVWmRDOLQKDGRVj3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV
XPDYH]TXH L HVWDWHPFRPRSULQFLSDOIXQomRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVDRVREMHWLYRV
GD&RPSDQKLDH LL QHVVHVHQWLGRRV3URJUDPDVHR3ODQRDLQGDWrPRSDSHOGHDWUHODUREHQHItFLR
HFRQ{PLFRGRVVHXVSDUWLFLSDQWHVDRGHVHPSHQKRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDR
VHX UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO HVWLPXODQGR RV %HQHILFLiULRV D DWXDU SDUD D FRQVHFXomR GRV REMHWLYRV
VRFLDLV
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H
&RPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R

2H[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVSHORV%HQHILFLiULRVFRQVWLWXLIRUPDGHLQFHQWLYiORVDFRQGX]LU
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRPr[LWRHFRPDPi[LPDGLOLJrQFLDDOLQKDQGRVHXVLQWHUHVVHVDRVGRV
DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi DLQGD DSURYDU 3URJUDPDV FRP
GLIHUHQWHVSUD]RVGHVesting GDVRSo}HV LHDDTXLVLomRGRGLUHLWRGHH[HUFHUDV2So}HVRXWRUJDGDV
SHOD &RPSDQKLD  SURSRUFLRQDQGR LQFHQWLYRV DRV %HQHILFLiULRV SDUD TXH VH FRPSURPHWDP FRP D
FRQVWDQWH YDORUL]DomR GDV Do}HV QR FXUWR H PpGLR SUD]R DVVLP FRPR D WLWXODULGDGH GH Do}HV
SURYHQLHQWHVGHRSo}HVH[HUFLGDVSRGHQGRRXQmRWHUUHVWULo}HVTXDQWRjWUDQVIHUrQFLDGDVPHVPDV
DOLQKDQGRRVLQWHUHVVHVQRORQJRSUD]R

I
1~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

2Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDVVHUiRPHVPRGHRSo}HVFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP J DEDL[R

J
1~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

'XUDQWHDYLJrQFLDGR3ODQRGH2SomRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHUiR
Q~PHUR GH $o}HV TXH SRGHUmR VHU DGTXLULGDV 2 Q~PHUR GH Do}HV VXMHLWDV DR 3ODQR GH 2SomR
REVHUYDUiROLPLWHPi[LPRGHGLOXLomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH

$V2So}HVDVHUHPHQWUHJXHVDRV%HQHILFLiULRVQRkPELWRGR3ODQRGH2SomRSRGHUmRUHVXOWDUHP
XPD HPLVVmR RX HQWUHJD GH $o}HV REVHUYDGR R OLPLWH Pi[LPR GH GLOXLomR GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD6HRQ~PHURGH$o}HVH[LVWHQWHVQDGDWDGHDSURYDomRGR3ODQRGH2SomRIRUDXPHQWDGR
RX GLPLQXtGR FRPR UHVXOWDGR GH GHVGREUDPHQWRV ERQLILFDo}HV JUXSDPHQWRV HRX FRQYHUV}HV GH
$o}HV GH XPD HVSpFLH RX FODVVH HP RXWUD RX FRQYHUVmR HP $o}HV GH RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV
HPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDVHUmRUHDOL]DGRVRVDMXVWHVDSURSULDGRVQRQ~PHURGH$o}HVHRX2So}HV
REMHWRGRV3URJUDPDVH&RQWUDWRVGH2SomRTXHDLQGDQmRWHQKDPVLGRWUDQVIHULGDVDRV%HQHILFLiULRV

K
&RQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

2H[HUFtFLRGDVRSo}HVFRQVLVWLUiQDFRPSUDRXVXEVFULomRGDV$o}HVSHORV%HQHILFLiULRVSHORSUHoR
GHH[HUFtFLRGHILQLGRQRV&RQWUDWRVGH2SomRDSyVGHFRUULGRRSUD]RGH VestingHRDWLQJLPHQWRGH
WRGDVDVFRQGLo}HVSDUDRVestingFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQHVWH3ODQRGH2So}HVQR3URJUDPDTXH
YLHUDVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHQRV&RQWUDWRVGH2SomR

$VRSo}HVQmRH[HUFLGDVGHDFRUGRFRPDVFRQGLo}HVHSUD]RVSUHYLVWRVQR3ODQRGH2SomRUHVSHFWLYR
3URJUDPDH&RQWUDWRGH2SomRVHUmRFRQVLGHUDGDVDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVVHPTXDOTXHUGLUHLWRD
LQGHQL]DomRHRXTXDOTXHURXWURSDJDPHQWRDRVUHVSHFWLYRV%HQHILFLiULRV

2H[HUFtFLRGDVRSo}HVVRPHQWHSRGHUiRFRUUHUGHVGHTXHVHYHULILTXHDFRQWLQXLGDGHGRYtQFXORGRV
%HQHILFLiULRVFRPD&RPSDQKLDRXFRPVXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHRFDVRDSDUWLUGDGDWDGHRXWRUJD
DWpDGDWDGRHIHWLYRH[HUFtFLRGDRSomR

2%HQHILFLiULRVRPHQWHSRGHUiHPLWLUQRWLILFDomRSDUDH[HUFtFLRGHVHXGLUHLWRDSyVDGLYXOJDomRGRV
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFDGD3URJUDPD

L
&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

2SUHoRGHH[HUFtFLRVHUiIL[DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFDGD3URJUDPDH&RQWUDWRGH
2SomR

M
&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

$VRSo}HVGHWLGDVSHOR%HQHILFLiULRVHWRUQDUmRH[HUFtYHLVTXDQGRGRDWHQGLPHQWRGDVFRQGLo}HVSDUD
RVestingDOpPGHRXWUDVFRQGLo}HVTXHSRUYHQWXUDYHQKDPDVHULQGLFDGDVQRV&RQWUDWRVGH2SomR
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2H[HUFtFLRGDRSomRFRQVLVWLUiQDFRPSUDRXVXEVFULomRGDV$o}HVSHORV%HQHILFLiULRVSHORSUHoRGH
H[HUFtFLRDSyVGHFRUULGRRSUD]RGHVestingHRDWLQJLPHQWRGHWRGDVDVFRQGLo}HVSDUDRVesting
FRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR3ODQRGH2SomRHQRV&RQWUDWRVGH2SomR

2%HQHILFLiULRTXHGHVHMDUH[HUFHUDVXDRSomRGHYHUiFRPXQLFDUj&RPSDQKLDDWUDYpVGHQRWLILFDomR
DVHUHQFDPLQKDGDDR3UHVLGHQWHRX9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2%HQHILFLiULRSRGHUiHQYLDUDQRWLILFDomRQRSUD]RGHDWp VHVVHQWD GLDVDSDUWLUGDGDWDHPTXH
DVRSo}HVVHWRUQDUHPH[HUFtYHLV

N
)RUPDGHOLTXLGDomR

$LQWHJUDOL]DomRRXRSDJDPHQWRGRSUHoRGHFRPSUDGDVDo}HVDGTXLULGDVHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLR
GHRSo}HVVHUiIHLWDQRVSUD]RVHWHUPRVIL[DGRVQRkPELWRGRV&RQWUDWRVGH2SomRGHFDGDXPGRV
3URJUDPDVFRQIRUPHRFDVR

O
5HVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi LPSRU UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GDV $o}HV DGTXLULGDV HP
GHFRUUrQFLD GR H[HUFtFLR GDV RSo}HV SRGHQGR WDPEpP UHVHUYDU SDUD D &RPSDQKLD RSo}HV GH
UHFRPSUDHRXGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDHPFDVRGHDOLHQDomRSHOR%HQHILFLiULRGHVVDVPHVPDV$o}HV
DWp R WpUPLQR GR SUD]R HRX FXPSULPHQWR GDV FRQGLo}HV IL[DGDV $V KLSyWHVHV GH UHVWULo}HV j
WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV VHUmR HVWDEHOHFLGDV QR &RQWUDWR GH 2SomR GH FDGD XP GRV 3URJUDPDV
FRQIRUPHRFDVR

P
&ULWpULRV H HYHQWRV TXH TXDQGR YHULILFDGRV RFDVLRQDUmR D VXVSHQVmR DOWHUDomR RX
H[WLQomRGRSODQR

1DKLSyWHVHGHGLVVROXomRIXVmRLQFRUSRUDomRFLVmRRXOLTXLGDomRGD&RPSDQKLDRV%HQHILFLiULRV
SRGHUmR H[HUFHU VXDV RSo}HV H[HUFtYHLV QR SHUtRGR FRPSUHHQGLGR HQWUH D GDWD GD FRQYRFDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDTXHWLYHUSRUREMHWRGHOLEHUDUVREUHWDOHYHQWRHDGDWDGHUHDOL]DomR
GD UHIHULGD $VVHPEOHLD &DVR QmR VHMDP H[HUFLGDV DV RSo}HV VHUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV GD
PHVPDIRUPDTXHHVWH3ODQRGH2So}HVHRVUHVSHFWLYRV&RQWUDWRVGH2SomRVHUmRUHVFLQGLGRV

$GLFLRQDOPHQWHR3ODQRGH2SomRSRGHUiVHUH[WLQWRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR RX GD $VVHPEOHLD *HUDO 2 WpUPLQR GD YLJrQFLD GR 3ODQR GH 2So}HV UHVSHLWDUi RV
GLUHLWRVDGTXLULGRVQmRDIHWDQGRDHILFiFLDGDVRSo}HVDLQGDHPYLJRURXWRUJDGDVFRPEDVHQHOH

Q
(IHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

1DVKLSyWHVHVGHGHVOLJDPHQWRGR%HQHILFLiULRRVGLUHLWRVDHOHFRQIHULGRVGHDFRUGRFRPR3ODQRGH
2SomRSRGHUmRVHUH[WLQWRVRXPRGLILFDGRV

6HDTXDOTXHUWHPSRGXUDQWHDYLJrQFLDGR3ODQRGH2SomRR%HQHILFLiULR

D
GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHUGDVVRFLHGDGHVGRVHXJUXSRHFRQ{PLFRSRU
YRQWDGH SUySULD SHGLQGR GHPLVVmR GR VHX HPSUHJR UHVFLQGLQGR R UHVSHFWLYR FRQWUDWR VH
KRXYHU RX UHQXQFLDQGR DR VHX FDUJR L  DV 2So}HV 1mR ([HUFtYHLV QD GDWD GR VHX
GHVOLJDPHQWRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVR
SUpYLRRXLQGHQL]DomRHRXSDJDPHQWRDR%HQHILFLiULRH LL DV2So}HV([HUFtYHLVSRGHUmRVHU
H[HUFLGDVQRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVDFRQWDUGDGDWDGRGHVOLJDPHQWRYROXQWiULRVHQGR
TXHDSyVWDOSHUtRGRWRGDVDV2So}HVILFDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHDYLVRRXLQGHQL]DomRHRXSDJDPHQWRDR%HQHILFLiULR
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
E
IRUGHVOLJDGRGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHUGDVVRFLHGDGHVGRVHXJUXSRHFRQ{PLFR
SRUYRQWDGHGHVWDPHGLDQWHGHPLVVmRRXUHVFLVmRGRFRQWUDWRUHVSHFWLYRVHKRXYHUSRUMXVWD
FDXVD RX GHVWLWXLomR GH VHX FDUJR SRU YLRODU RV GHYHUHV H DWULEXLo}HV WRGDV DV 2So}HV
([HUFtYHLVRXDLQGD1mR([HUFtYHLVGHDFRUGRFRPRUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2SomRQDGDWDGH
VHXGHVOLJDPHQWRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
DYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomRHRXSDJDPHQWRDR%HQHILFLiULR

F
IRU GHVOLJDGR GD &RPSDQKLD RX GH TXDOTXHU GDV VRFLHGDGHV SRU YRQWDGH GHVWD
PHGLDQWH GHPLVVmR RX UHVFLVmR GR FRQWUDWR UHVSHFWLYR VH KRXYHU VHP MXVWD FDXVD RX
GHVWLWXLomRGRVHXFDUJRVHPYLRODomRGRVGHYHUHVHDWULEXLo}HV L DV2So}HV1mR([HUFtYHLV
GH DFRUGR FRP R UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH 2SomR QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR ILFDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR
HRXSDJDPHQWRDR%HQHILFLiULR LL DV2So}HV([HUFtYHLVGHYHUmRVHUH[HUFLGDVHPDWp
WULQWD GLDVDFRQWDUGDGDWDGHGHVOLJDPHQWRLQYROXQWiULRVHQGRTXHDSyVWDOSHUtRGRWRGDVDV
2So}HV UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV GH SOHQR GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR
SUpYLRRXLQGHQL]DomRHRXSDJDPHQWRDR%HQHILFLiULR

G
GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHUGDVVRFLHGDGHVSRUFRPXPDFRUGRHQWUHDV
SDUWHVRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWH L DV2So}HV1mR([HUFtYHLVGHDFRUGRFRPR&RQWUDWRGH
2SomRQDGDWDGHVHXGHVOLJDPHQWRVHUmRH[HUFLGDVQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVQR&RQWUDWR
GH2SomRPHVPRDSyVRHQFHUUDPHQWRGRYtQFXORMXUtGLFRHRXWUDEDOKLVWDFRPD&RPSDQKLD
H LL DV2So}HV([HUFtYHLVGHDFRUGRFRPR&RQWUDWRGH2SomRQDGDWDGHVHXGHVOLJDPHQWR
SHUPDQHFHUmR LQDOWHUDGDV SRGHQGR VHU H[HUFLGDV QRUPDOPHQWH QRV WHUPRV GR &RQWUDWR GH
2SomR(PDPERVRVFDVRVPHQFLRQDGRVQRLWHPDFLPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUi
WRPDUWRGDVDVGHFLV}HVHPHGLGDVFDEtYHLVSDUDLPSOHPHQWDURVHYHQWRVGHVFULWRVQRVLWHQV
L H LL DFLPD

H
GHVOLJDUVH GD &RPSDQKLD SRU IDOHFLPHQWR L  DV 2So}HV 1mR ([HUFtYHLV GH DFRUGR
FRP R &RQWUDWR GH 2SomR QD GDWD GH VHX IDOHFLPHQWR SDVVDUmR D VHU DXWRPDWLFDPHQWH
H[HUFtYHLVDQWHFLSDQGRVHRSUD]RGHVestingSRGHQGRRVKHUGHLURVHVXFHVVRUHVOHJDLVGR
%HQHILFLiULRH[HUFHUDUHVSHFWLYD2SomRQRSUD]RGHDWp GR]H PHVHVDFRQWDUGDGDWDGR
IDOHFLPHQWRVHQGRTXHDSyVWDOSHUtRGRWRGDVDV2So}HVUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDV
GH SOHQR GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR RX LQGHQL]DomR HRX SDJDPHQWR DRV
KHUGHLURV H VXFHVVRUHV OHJDLV GR %HQHILFLiULR H LL  DV 2So}HV ([HUFtYHLV GH DFRUGR FRP R
UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH 2SomR QD GDWD GH VHX IDOHFLPHQWR SRGHUmR VHU H[HUFLGDV SHORV
KHUGHLURVHVXFHVVRUHVOHJDLVGR%HQHILFLiULRGHVGHTXHRIDoDPQRSUD]RGHDWp GR]H 
PHVHVDFRQWDUGDGDWDGRIDOHFLPHQWRVHQGRTXHDSyVWDOSHUtRGRWRGDVDV2So}HVUHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR
HRXSDJDPHQWRDRVKHUGHLURVHVXFHVVRUHVOHJDLVGR%HQHILFLiULR

3DUDILQVGRLWHP F DFLPDQRFDVRGHGHPLVV}HVVHPMXVWDFDXVDTXHRFRUUDPQRSHUtRGRGH
GR]H PHVHVDSyVXPDPXGDQoDGHFRQWUROHDFLRQiULRGD&RPSDQKLDWRGDVDV2So}HVWRUQDUVHmR
H[HUFtYHLV

1mRREVWDQWHRGLVSRVWRDFLPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRVHPSUH
TXHMXOJDUTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVVHUmRPHOKRUDWHQGLGRVSRUWDOPHGLGDGHFLGLUFDVRVH[FHSFLRQDLV
HRX DOWHUDU DV UHJUDV DFLPD SUHYLVWDV GHVGH TXH QmR VHMDP DIHWDGRV RV GLUHLWRV Mi H[HUFLGRV HRX
DGTXLULGRVSHORV%HQHILFLiULRVDQWHULRUPHQWHjVXDGHOLEHUDomR
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5. - Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado do exercício
social corrente (a ser encerrar em 31 de dezembro de 2021), do conselho de administração e da
diretoria estatutária:
O Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia somente foi aprovado em 30 de
junho de 2021, de forma que nenhuma opção de compra ou subscrição de ações foi outorgada pela
Companhia e não houve qualquer exercício de opção de compra ou subscrição de ações nos últimos
três exercícios sociais e até a data do presente Formulário de Referência.
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 - Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária
ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável, tendo em vista que o Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia
somente foi aprovado em 30 de junho de 2021, de forma que nenhuma opção de compra ou subscrição
de ações foi outorgada pela Companhia e não houve qualquer exercício de opção de compra ou
subscrição de ações nos últimos três exercícios sociais e até a data do presente Formulário de
Referência.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais,
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável, tendo em vista que o Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia
somente foi aprovado em 30 de junho de 2021, de forma que nenhuma opção de compra ou subscrição
de ações foi outorgada pela Companhia e não houve qualquer exercício de opção de compra ou
subscrição de ações nos últimos três exercícios sociais e até a data do presente Formulário de
Referência.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das
ações e das opções, indicando, no mínimo
O Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia somente foi aprovado em 30 de
junho de 2021, de forma que nenhuma opção de compra ou subscrição de ações foi outorgada pela
Companhia e não houve qualquer exercício de opção de compra ou subscrição de ações nos últimos
três exercícios sociais e até a data do presente Formulário de Referência. Para maiores informações
sobre o plano, vide item 13.4 deste Formulário de Referência.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 – Participações Detidas por Órgão
Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão
Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
Órgão

Ações
Número

%

Conselho de Administração

225.058.470

65,97%

Diretoria

48.122.052

14,11%

Conselho Fiscal

N/A

N/A
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Não aplicável, considerando que não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários.
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2,00
998,00
998,00
998,00

2,00

1.045,00

1.045,00

1.045,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação

2,00

31/12/2019

2,00

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

2,00

2,00

954,00

954,00

954,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

Conselho de Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

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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31/12/2018

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

613

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Não há mecanismos pré-acordados atualmente para indenização de administradores em caso de
aposentadoria ou destituição de cargos. Nos termos da Política de Remuneração de Administradores
da Companhia, após a cessação do mandato dos Diretores, o Conselho de Administração poderá, a
seu critério, conceder benefícios específicos motivados pela cessação do cargo a esses Diretores.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Órgão

Percentual de Partes Relacionadas

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

0%
50%
0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Órgão

Percentual de Partes Relacionadas

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

0%
50%
0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Órgão

Percentual de Partes Relacionadas

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

0%
50%
0%
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Os administradores e membros do conselho fiscal da Companhia não recebem qualquer remuneração
em virtude de qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor
13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor,
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais
indivíduos:
31/12/2020
Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do
emissor
Sociedade
sob
controle comum

31/12/2019
Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do
emissor
Sociedade
sob
controle comum

31/12/2018
Controladores
diretos e indiretos
Controladas
do
emissor
Sociedade
sob
controle comum

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

0

0

0

0

0

100%

0

100%

0

0

0

0

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

0

0

0

0

0

100%

0

100%

0

0

0

0

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

0

0

0

0

0

100%

0

100%

0

0

0

0

Conselho de
Administração

Conselho de
Administração

Conselho de
Administração
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Não aplicável.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

 'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV

D
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 


$WLYLGDGH


'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











$GPLQLVWUDWLYR

2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR











7RWDO











'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH












$WLYLGDGH



2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR











7RWDO












$WLYLGDGH


'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR











7RWDO











$GPLQLVWUDWLYR
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos



$WLYLGDGH

'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR











7RWDO











$GPLQLVWUDWLYR



E
Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 



$WLYLGDGH

'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO

5HFHSomR











&RSHLUR











2ILFLDOGH/LPSH]D











7RWDO














$WLYLGDGH

'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO

5HFHSomR











&RSHLUR











2ILFLDOGH/LPSH]D











7RWDO











'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO

5HFHSomR











&RSHLUR














$WLYLGDGH

2ILFLDOGH/LPSH]D











7RWDO














$WLYLGDGH

'790)LOLDO

'7900DWUL]

6HUYLFHU)LOLDO

6HUYLFHU0DWUL]

7RWDO

5HFHSomR











&RSHLUR











2ILFLDOGH/LPSH]D











7RWDO













F

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1
deste Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGHJHVWmRFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLDHPSUHVDULDO
YLVDQGRDVVHJXUDUUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHURVSURILVVLRQDLV
SDUD D &RPSDQKLD GHILQLomR GH XPD HVWUXWXUD GH FDUJRV H VDOiULRV DGHTXDGD DRV SURFHVVRV
RUJDQL]DFLRQDLVHRIRUQHFLPHQWRGHXPDEDVHGHFRQGXWDSDUDTXHRHPSUHJDGRFRQKHoDVXDV
DWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV&RPRSDUWHGHVVDSROtWLFDD&RPSDQKLDRIHUHFHSDUWLFLSDomRQRV
OXFURVRXUHVXOWDGRVDRVVHXVHPSUHJDGRVQRVWHUPRVGHWHUPLQDGRVHP$FRUGRGH3DUWLFLSDomR
QRV/XFURVRX5HVXOWDGRVSHULRGLFDPHQWHILUPDGRVFRPSDUWLFLSDomRGRVHPSUHJDGRVHGR6LQGLFDWR
GDFDWHJRULD
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$27'790HD276HUYLFHUSRVVXHPXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVLQFOXLQGRSODQRGHVD~GH
YDOH WUDQVSRUWH H WLFNHW UHIHLomR GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO 2V HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDVmRHOHJtYHLVDEHQHItFLRVGLYHUVRVGHDFRUGRFRPRFDUJREHPFRPRGHDFRUGRFRPD
OHJLVODomR DSOLFiYHO $OJXQV GRV EHQHItFLRV RIHUHFLGRV DRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD VmR
DVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFDYDOHUHIHLomRHYDOHDOLPHQWDomR UHVSHLWDGRVRVSLVRVOHJDLVH
SUHYLVWRVQDVQRUPDVFROHWLYDVDSOLFiYHLV YDOHWUDQVSRUWHRXFDUWmRFRPEXVWtYHOHDX[tOLRFUHFKH
F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHV LGHQWLILFDQGR L  JUXSR GH EHQHILFLiULRV LL  FRQGLo}HV SDUD H[HUFtFLR
LLL SUHoRGHH[HUFtFLR LY SUD]RGHH[HUFtFLRH Y TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHOR
SODQR
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD SODQR GH RXWRUJD GH RSo}HV GH Do}HV SDUD HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHV
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A Companhia mantém um bom relacionamento com os empregados e com os respectivos sindicatos
de suas categorias, sem histórico de ações movidas por seus funcionários, bem como de greve ou
paralisações.
Segue lista refletindo os principais sindicatos com os quais a Companhia se relaciona:
x

Sindicato das Empresas Distribuidoras e Corretoras de Títulos, Valores Mobiliários e Cambio
e de Agentes Autônomos de Investimentos do Mercado Financeiro do Estado do Rio de
Janeiro;

x

Sindicato dos Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no Município do Rio de Janeiro;

x

SINDIVAL - Sindicato das Empresas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários e das
Empresas Gestoras e Administradoras de Carteiras e Recursos de Terceiros (Asset
Management), no Estado de São Paulo; e

x

Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis
no Estado de São Paulo.

Por fim, as negociações sempre foram e são pacíficas, de modo que, nos últimos três exercícios
sociais, não foram registradas paralisações nas atividades da Companhia ou em qualquer uma de
suas controladas por força de greve ou paralisações.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes relacionadas a esta Seção 14 foram descritas nos itens acima.
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37.665

Brasileiro

TOTAL

Classe ação

Não

091.266.727-31

Ismar Marcos Siqueira Leite

TOTAL

Classe ação

Não

088.887.377-82

37.665

37.665

Brasileiro

Brasileiro

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,022%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,022%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,022%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Maria Eunice Motta Mendes de Farias Mello

TOTAL

Classe ação

Não

124.307.327-69

Raphael Magalhães Morgado

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Ações %

0,000%

Ações %

75.330

0,000%

Ações %

75.330

0,000%

Ações %

75.330

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,045%

0,045%

0,045%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

112.995

112.995

112.995

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 271 de 319

0,033%

0,033%

0,033%

Total ações %

Versão : 1

Marcelo Lodi de Oliveira

TOTAL

Classe ação

Não

057.866.837-88

Fernando Lodi de Oliveira

Classe ação

TOTAL

Classe ação

Não

101.519.617-94

Alan Russo Najman

TOTAL

Classe ação

Não

096.326.477-00

37.665

127.401

127.401

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,022%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,074%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,074%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Ações %

0,000%

Ações %

75.330

0,000%

Ações %

254.802

0,000%

Ações %

254.802

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,045%

0,151%

0,151%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

112.995

382.203

382.203

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,033%

0,112%

0,112%

Total ações %

Versão : 1

Cesar Reinaldo Leal Pinto

TOTAL

Classe ação

Não

001.362.577-20

Não

41.795.277/0001-35

OT Partners S.A.

TOTAL

Classe ação

Não

197.460.087-49

Mauro Sergio de Oliveira

TOTAL

Classe ação

Não

371.893.797-20

87.846.125

59.303.835

8.684.644

1.022.898

Brasileira

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

50,990%

0

Qtde. de ações (Unidades)

34,423%

0

Qtde. de ações (Unidades)

5,040%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,594%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Antônio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Não

Ações %

0

0,000%

Ações %

118.607.670

0,000%

Ações %

17.369.288

0,000%

Ações %

2.045.796

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Sim

Sim

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

70,236%

10,286%

1,211%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

03/05/2021

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

87.846.125

177.911.505

26.053.932

3.068.694

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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25,750%

52,151%

7,637%

0,900%

Total ações %

Versão : 1

Alexandre Lodi de Oliveira

TOTAL

Classe ação

Não

011.896.377-58

7.031.011

OUTROS

TOTAL

Classe ação

Não

008.991.207-17

0

6.903.610

José Alexandre Costa de Freitas

TOTAL

Classe ação

Não

076.922.737-66

1.083.165

Carlos Henrique Correa Sismil

Classe ação

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

0,000%

0

Qtde. de ações (Unidades)

4,007%

0

Qtde. de ações (Unidades)

4,081%

0

Qtde. de ações (Unidades)

0,629%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Ações %

0

0,000%

Ações %

13.807.220

0,000%

Ações %

14.062.022

0,000%

Ações %

2.166.330

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

8,176%

8,326%

1,283%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

0

20.710.830

21.093.033

3.249.495

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,000%

6,071%

6,183%

0,952%

Total ações %

Versão : 1

TOTAL

172.280.750

0

100,000%

0,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

168.869.250

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Tipo pessoa

100,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

341.150.000

0

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

0

7,500

6.588.459

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

Não

Brasileiro

008.991.207-17

José Alexandre Costa de Freitas

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

10,000

Classe ação

8.784.613

Não

371.893.797-20

Brasileiro

0

TOTAL

Cesar Reinaldo Leal Pinto

Qtde. de ações (Unidades)

7,500

Brasileiro

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

6.588.459

Não

076.922.737-66

Alexandre Lodi de Oliveira

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OT Partners S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Acionista controlador

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

6.588.459

03/05/2021

8.784.613

03/05/2021

6.588.459

03/05/2021

0

41.795.277/0001-35

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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7,500

10,000

7,500

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

75,000

65.884.594

Ações ordinárias %

Brasileiro

TOTAL

OUTROS

87.846.125

100,000

0,000

0

TOTAL

0

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

197.460.087-49

Mauro Sergio de Oliveira

OT Partners S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

87.846.125

0

65.884.594

03/05/2021

41.795.277/0001-35

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000
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75,000

Composição capital social
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

03/05/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

12

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

172.280.750

100,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

168.869.250

100,000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

341.150.000

100,000%

632

PÁGINA: 278 de 319

OT Pagamentos S.A.

100% ONs

Oliveira Trust
DTVM S.A.

100% ONs

MCFL
Participações S.A.

100% ONs

15.4 - Organograma dos acionistas

100% ONs

Holding
Trust S.A.

100% ONs

100% ONs

Oliveira Trust
Servicer S.A.

SRC II Cia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A.

100% ONs

74,25% ONs
100% PNs

Mauro S. de Oliveira (52,15%)
Cesar R. L. Pinto (7,64%)
José A. C. de Freitas (6,07%)
Alexandre L. de Oliveira (6,18%)
Carlos Henrique C. Sismil (0,95%)
Antonio Amaro R. O. e Silva (0,90%)
Alan R. Najman (0,03%)
Ismar M. S. Leite (0,03%)
Raphael M. Morgado (0,03%)
Maria Eunice M. M. F. Mello (0,03%)
Fernando L. de Oliveira (0,11%)
Marcelo L. de Oliveira (0,11%)

Oliveira Trust S.A.

SRC Cia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A.

25,75% ONs

Oliveira Trust
Partners S.A.

Mauro S. de Oliveira (75%)
Cesar R. L. Pinto (10%)
José A. C. de Freitas (7,5%)
Alexandre L. de Oliveira (7,5%)

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

633

PÁGINA: 279 de 319

Versão : 1

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte
Na data deste Formulário de Referência, os nossos acionistas controladores (indiretos) estão em
fase de negociação de um acordo de acionistas a ser celebrado no nível da OT Partners S.A. As
informações relativas a tal acordo de acionistas serão oportunamente incluídas a este Formulário de
Referência.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não foram realizadas alterações relevantes (aquisições ou alienações) nas participações dos
membros do grupo de controle e administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais
e no exercício corrente.
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15.7 - Principais Operações Societárias

3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGRVQRHPLVVRUFRQWURODGDVRXFROLJDGDV
5HRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGR*UXSR27
L HPGHMDQHLURGHIRLGHOLEHUDGRXPDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
FRPDFRQWULEXLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD27'790HGD0&)/
LL  QD PHVPD GDWD IRL GHOLEHUDGR XP DXPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO GD 0&)/ FRP D
FRQWULEXLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD27'790
D HYHQWR

LLL HPGHPDUoRGHIRLGHOLEHUDGRXPDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
QR YDORU WRWDO GH 5 PHGLDQWH HPLVVmR GH  DV TXDLV IRUDP
VXEVFULWDV SHORV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD QD IRUPD GRV UHVSHFWLYRV EROHWLQV GH
VXEVFULomRH
LY HPGHPDLRGHIRLGHOLEHUDGRXPDXPHQWRGHFDSLWDOGD273DUWQHUV6$FRP
D FRQWULEXLomR GH Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GDV Do}HV RUGLQiULDV GD &RPSDQKLD
RULJLQDOPHQWH GHWLGDV SHORV DFLRQLVWDV 0DXUR 6HUJLR GH 2OLYHLUD &HVDU 5HLQDOGR /HDO
3LQWR-RVp$OH[DQGUH&RVWDGH)UHLWDVH$OH[DQGUH/RGLGH2OLYHLUD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

G  HIHLWRV UHVXOWDQWHV GD
RSHUDomR
QR
TXDGUR
DFLRQiULR

H  PHFDQLVPRV XWLOL]DGRV
SDUD JDUDQWLU R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV

2V ODXGRV GH DYDOLDomR XWLOL]DGRV SDUD ILQV GRV DXPHQWRV GH FDSLWDO PHQFLRQDGRV QRV
LWHQV³ L ´H³ LL ´IRUDPSUHSDUDGRVFRPEDVHQRSDWULP{QLROtTXLGRFRQWiELOGD27'790H
GD0&)/
&RPSDQKLD27'7900&)/H273DUWQHUV6$
$SyV D LPSOHPHQWDomR GRV DXPHQWRV GH FDSLWDO PHQFLRQDGRV QRV LWHQV ³ L ´ H ³ LL ´ D
&RPSDQKLDSDVVRXjFRQGLomRGHGHWHQWRUDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD0&)/
TXHSRUVXDYH]SDVVRXjFRQGLomRGHGHWHQWRUDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHGHPLVVmR
GD27'790
$SyVDLPSOHPHQWDomRGRDXPHQWRGHFDSLWDOPHQFLRQDGRQRLWHP³ LY ´D273DUWQHUV
6$ SDVVRX D GHWHU Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GDV Do}HV RUGLQiULDV H  GR
FDSLWDOWRWDOHSRUWDQWRDVVXPLQGRRFRQWUROHGLUHWRHIHWLYRGD&RPSDQKLD
1mRKRXYHGLOXLomRLQMXVWLILFDGDGHQHQKXPGRVDFLRQLVWDVGDVFRPSDQKLDVHQYROYLGDVQD
RSHUDomRWHQGRVLGRJDUDQWLGRDWRGRVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGDVDo}HV
GHFRUUHQWHV GRV DXPHQWRV GH FDSLWDO PHQFLRQDGRV QRV LWHQV ³ L ´ H ³ LL ´ QDV H[DWDV
SURSRUo}HV TXH FDGD XP GHWLQKD QR FDSLWDO VRFLDO GDV VRFLHGDGHV HQYROYLGDV QDV
RSHUDo}HV
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15.7 - Principais Operações Societárias

$QWHV



'HSRLVGDVRSHUDo}HVGHVFULWDVQRVLWHQV³ L ´H³ LL ´GRTXDGURDFLPD

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGDRSHUDomR



'HSRLVGDVRSHUDo}HVGHVFULWDVQRVLWHQV³ LLL ´H³ LY ´GRTXDGURDFLPD
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

15.8 - Fornecer outras informações relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem fornecidas.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão
responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Companhia não possui política específica quanto à realização de transações com partes
relacionadas. Contudo, nos termos do art. 17, (xi), do Estatuto Social, compete ao Conselho de
Administração aprovar a celebração, participação, aditamento e/ou alteração de qualquer
instrumento, ou rescisão de qualquer operação, envolvendo a Companhia, de um lado, e quaisquer
de suas controladas e/ou coligadas, de outro lado.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Com exceção das operações realizadas entre emissor e sociedades em que este detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social, informar, em relação às transações com partes relacionadas que, segundo as normas
contábeis, devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas do emissor e que tenham sido
celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no exercício social corrente.
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento
compensatório adequado
Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social:
a.

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Não aplicável.
b.
Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Não aplicável.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 – Outras informações relevantes – Transações com partes relacionadas
Todas as informações relevantes encontram-se descritas nos demais itens da presente seção.
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31/03/2021

Tipo de capital

31/03/2021

Tipo de capital

31/03/2021

Tipo de capital

31/03/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

30.999.163,85

Capital Autorizado
0,00

30.999.163,85

Capital Integralizado

30.999.163,85

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Totalmente Integralizado

Totalmente Integralizado

Prazo de integralização

682.300.000

172.280.750

172.280.750

172.280.750

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

168.869.250

168.869.250

168.869.250

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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682.300.000

341.150.000

341.150.000

341.150.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

29/01/2021

29/01/2021

31/03/2021

Valor Patrimonial

Moeda Corrente Nacional

Forma de integralização

31/03/2021

Critério para determinação do
preço de emissão

Assembleia Geral

195.361,90

Subscrição
particular

Incorporação de Reservas e Moeda Corrente Nacional

Forma de integralização

Subscrição
particular

0

105.345.037

36.500

Subscrição
particular

Valor Patrimonial

29.803.801,95

33.379,52

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Critério para determinação do
preço de emissão

Assembleia Geral

Moeda Corrente Nacional

Forma de integralização

21/05/2018

Valor total emissão
(Reais)

Valor Patrimonial

Assembleia Geral

21/05/2018

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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2.150.000

2.962.013

0

Preferênciais
(Unidades)

2.150.000

108.307.050

36.500

30.803.801,95000000

1.000.000,00000000

4.656.450,00000000

0,09

0,27

0,91

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram o
desdobramento de 113.000.000 (cento e treze milhões) de ações representativas do capital social da Companhia à razão
de 3 (três) ações para cada 1 (uma) ação, sem distinção de espécie, resultando em um total de 339.000.000 (trezentos e
trinta e nove milhões) de ações, sendo 323.074.611 (trezentas e vinte e três milhões, setenta e quatro mil, seiscentas e
onze) ações ordinárias e 15.925.389 (quinze milhões, novecentas e vinte e cinco mil, trezentas e oitenta e nove) ações
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia sofreu redução de capital social em 2018, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas realizada em 21 de maio de 2018, no montante de R$1.189.829,52, sem redução do número de ações.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes encontram-se descritas nos demais itens da presente seção.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os acionistas têm direito a um dividendo mínimo
obrigatório anual não cumulativo de, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício social, nos
termos do art. 202 da Lei das S.A.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos a
reembolso do capital na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de
todas as obrigações da Companhia. Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas
em Assembleia Geral poderão retirar-se da Companhia, nos termos previstos na Lei das
Sociedades por Ações. O direito a reembolso de capital em caso de dissidência do acionista em
relação a decisões da Assembleia Geral dá-se nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das S.A., nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações adotadas pelos
acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: (i) participar da
distribuição dos lucros; (ii) participar, na proporção da sua participação no capital social, da
distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação; (iii) direito de preferência
na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em
determinadas circunstâncias previstas na Lei das S.A.; (iv) fiscalizar, na forma prevista na Lei das
S.A., a gestão dos negócios sociais; (v) votar nas Assembleias Gerais; e (vi) retirar-se da
Companhia, nos casos previstos na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por
proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia
Geral, juros sobre capital próprio, os quais também poderão ser imputados ao dividendo mínimo
obrigatório.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os acionistas têm direito a um dividendo mínimo
obrigatório anual não cumulativo de, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício social, nos
termos do art. 202 da Lei das S.A., tendo as ações preferenciais (i) prioridade na distribuição de
dividendo mínimo anual de R$0,01 (um centavo) por ação, não cumulativo, e no reembolso do
capital social, sem prêmio.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

As ações preferenciais não conferem direito a voto nas deliberações das assembleias gerais, exceto
quanto às seguintes matérias, em observância ao Regulamento do Nível 2: (i) transformação,
incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (ii) aprovação de contratos entre a Companhia e o
acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou
estatutária, sejam deliberados em Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa
especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia; e (v) alteração ou revogação
de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no
Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 ressalvado que esse direito a voto prevalecerá
enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível 2.

Conversibilidade

Não
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18.1 - Direitos Das Ações

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos a
reembolso do capital na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de
todas as obrigações da Companhia. Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas
em Assembleia Geral poderão retirar-se da Companhia, nos termos previstos na Lei das
Sociedades por Ações. O direito a reembolso de capital em caso de dissidência do acionista em
relação a decisões da Assembleia Geral dá-se nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações. As ações preferenciais têm prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, conforme
estabelece o Estatuto 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

De acordo com a Lei das S.A., nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações adotadas pelos
acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: (i) participar da
distribuição dos lucros; (ii) participar, na proporção da sua participação no capital social, da
distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação; (iii) direito de preferência
na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em
determinadas circunstâncias previstas na Lei das S.A.; (iv) fiscalizar, na forma prevista na Lei das
S.A., a gestão dos negócios sociais; (v) votar nas Assembleias Gerais; e (vi) retirar-se da
Companhia, nos casos previstos na Lei das S.A..

Outras características
relevantes

Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por
proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia
Geral, juros sobre capital próprio, os quais também poderão ser imputados ao dividendo mínimo
obrigatório.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2
- Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, as ações preferenciais não conferem direito a voto
nas deliberações da Assembleia Geral, exceto quanto às seguintes matérias, sendo-lhes
asseguradas as seguintes preferências e vantagens:
(i)

transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;

(ii)
aprovação de contratos entre a Companhia e o acionista controlador, diretamente ou
por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador
tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados
em Assembleia Geral;
(iii)

avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia;

(iv)
escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor
Econômico da Companhia; e
(v)
alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem
quaisquer das exigências previstas no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3
ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato de
Participação no Nível 2.
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, suspensiva ou
resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas,
observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Nível 2,
de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador alienante.
A referida oferta pública será exigida ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de
subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em
ações, que venha a resultar na alienação do controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienação do
controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o
Acionista Controlador alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa
alienação e anexar documentação que comprove esse valor.
Aquele que adquirir o Poder de Controle da Companhia, em razão de contrato particular de compra
de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará
obrigado a: (i) efetivar a OPA; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à
diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa
nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle da Companhia, devidamente
atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas
que venderam ações da Companhia nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia,
para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá
corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos das regras
previstas no Estatuto Social e respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Para fins deste item, “Poder de Controle” (e seus termos correlatos) significa o poder efetivamente
utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação
acionária detida.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Nosso Estatuto Social não estabelece exceções ao exercício de direitos patrimoniais ou políticos dos
acionistas. Todavia, nossos acionistas terão seus direitos suspensos, na forma do artigo 120 da Lei
das Sociedades por Ações, caso não cumpram obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando
a suspensão logo que cumprida a obrigação.
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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:
té 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.

654

PÁGINA: 300 de 319

Formulário de Referência - 2021 - OLIVEIRA TRUST S.A.

Versão : 1

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDHPLVVRUDHVWiVHQGRUHTXHULGDSHUDQWHD&90HD
%8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDV8QLWVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSDVVDUmRDVHUDGPLWLGDVj
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1tYHOGD%
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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, a Companhia não possui 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, a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9
- Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores
mobiliários do emissor
O emissor ou quaisquer terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, não
efetuaram a distribuição de ofertas públicas relativas a valores mobiliários do emissor.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
Não aplicável, pois, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não realizou quaisquer
ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiro
Não aplicável, dado que a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações
de emissão de terceiros nos últimos 3 (três) exercícios sociais e no período corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Fornecer outras informações que julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 18 do Formulário de
Referência.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que todos os valores mobiliários da Companhia se encontram em circulação.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3

- Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 19, que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

29/04/2021

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 e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude do seu cargo, função ou posição na
Companhia, suas Subsidiárias, controladora ou coligadas, tiver aderido expressamente ao Termo
de Adesão e tenha conhecimento de Informação Privilegiada sobre a Companhia, bem como
aqueles que tenham conhecimento da Informação Privilegiada e que tenham relação comercial,
profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição.

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia ("Política de Divulgação e Negociação")
tem como diretrizes (i) as regras de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia; (ii) a regulamentação do BACEN; (ii) a
Instrução CVM 358; (iii) a Lei das S.A.; (iv) o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas; e (v) o Regulamento
do Nível 2 da B3.
As Pessoas Vinculadas deverão observar e garantir o cumprimento da Política de Divulgação e Negociação da Companhia, bem como
da legislação aplicável, e, se necessário, deverão entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores para consulta sobre
situações de conflito com esta Política ou na ocorrência de situações ora descritas.
As proibições previstas na Política de Divulgação e Negociação se aplicam a (i) negócios feitos nas Entidades do Mercado, bem como
negócios feitos sem a intermediação de uma instituição integrante do sistema de distribuição; e (ii) operações de empréstimo de Valores
Mobiliários realizadas por Pessoas Vinculadas.
As proibições e obrigações de comunicação disciplinadas na Política de Divulgação e Negociação também se aplicam a negociações
realizadas, direta ou indiretamente, por Pessoas Vinculadas ou Parentes Próximos, incluindo os casos em que esses negócios forem
feitos por intermédio de:
• sociedade controlada pelas pessoas mencionadas acima, direta ou indiretamente;
• terceiros com quem foi assinado um contrato de gestão, fideicomisso (trust) ou administração de carteira de investimentos em ativos
financeiros;
• procuradores ou agentes;
• cônjuges dos quais eles não estejam separados judicial ou extrajudicialmente, companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos na
sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física; 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.
Pela Política de Divulgação e Negociação, fica vedado o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores mobiliários
pelas pessoas que as tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros e em detrimento dos investidores em geral, do mercado e da
própria empresa.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da regulamentação e legislação vigentes, a serem aplicadas pelas autoridades
competentes, caso seja identificada qualquer violação ou infração dos termos e procedimentos estabelecidos na Política de Divulgação e
Negociação, caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno da Companhia,
que poderão resultar na destituição do cargo ou demissão do infrator nas hipóteses de violação grave.
Locais onde a política pode ser consultada:
http://ri.oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
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Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas são proibidas de exercer opções de compras e/ou negociar Valores
dos procedimentos de fiscalização Mobiliários durante o Período de Restrição à Negociação.
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.
O Diretor de Relações com Investidores não é obrigado a informar as razões para a determinação
do Período de Restrição à Negociação.
Em qualquer caso, as Pessoas Vinculadas deverão manter confidenciais as informações sobre a
determinação do Período de Restrição à Negociação decidida pelo Diretor de Relações com
Investidores.
A falta de comunicação por parte do Diretor de Relações com Investidores sobre o Período de
Restrição à Negociação não isentará as Pessoas Vinculadas do cumprimento desta Política de
Divulgação e Negociação e das disposições da Instrução CVM 358, além de outros atos
normativos da CVM.
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20.2

- Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a esta seção 20 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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 'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
$OpPGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHVFULWDQDVHomRDFLPDD&RPSDQKLDREVHUYD
DOHJLVODomRHDVQRUPDVHVSHFtILFDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6$HDV,QVWUXo}HV
GD&90HTXHGLVFLSOLQDPHQWUHRXWUDVPDWpULDVDVUHJUDVDUHVSHLWRGDGLYXOJDomRHGR
XVRGHLQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV
$GLYXOJDomRHFRPXQLFDomRLPHGLDWDGHXP)DWR5HOHYDQWHj&90HjV(QWLGDGHVGR0HUFDGR
EHPFRPRDDGRomRGHRXWURVSURFHGLPHQWRVDTXLHVWDEHOHFLGRVVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRU
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

• $ GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR
SUHIHUHQFLDOPHQWHDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVHPWRGRVRVSDtVHVHPTXHRV9DORUHV
0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QDV (QWLGDGHV GH 0HUFDGR VHMDP QHJRFLDGRV RX
FDVR VHMD QHFHVViULD D GLYXOJDomR DQWHV GD DEHUWXUD GR SUHJmR GHYH VHU IHLWD FRP
DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  XPD  KRUD HP UHODomR DR LQtFLR GD QHJRFLDomR GRV YDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRVHPSUHMXt]RGRGLVSRVWR
QR LWHP E  DEDL[R 6H H TXDQGR RV 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD IRUHP
QHJRFLDGRV VLPXOWDQHDPHQWH HP (QWLGDGHV GR 0HUFDGR EUDVLOHLUDV H HVWUDQJHLUDV D
GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD FRPR UHJUD JHUDO DQWHV RX GHSRLV GR HQFHUUDPHQWR GD
QHJRFLDomRHPWRGRVRVSDtVHVSUHYDOHFHQGRQRFDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHRKRUiULRGH
IXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLUR
• 1RV FDVRV H[FHSFLRQDLV HP TXH IRU DEVROXWDPHQWH QHFHVViULD D GLYXOJDomR GH )DWR
5HOHYDQWHGXUDQWHDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQD%
R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi FRQWDWDU D % SUHYLDPHQWH j HIHWLYD
GLYXOJDomRGR)DWR5HOHYDQWHTXHSRGHUiVXVSHQGHUDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO6HIRUQHFHVViULDD
GLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWHGXUDQWHDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD HP (QWLGDGHV GR 0HUFDGR GLYHUVDV GD % VHUi DSOLFiYHO R SURFHGLPHQWR
DGRWDGR SRU WDLV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR VHQGR FHUWR TXH QR FDVR GH LQFRPSDWLELOLGDGH
SUHYDOHFHUiDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOj%H
• $ GLYXOJDomR GHYHUi VHU UHDOL]DGD GH PRGR FODUR H SUHFLVR HP OLQJXDJHP DFHVVtYHO DR
S~EOLFR LQYHVWLGRU SRU PHLR GR SRUWDO GH QRWtFLDV FRP SiJLQD GD ,QWHUQHW LQGLFDGR QR
)RUPXOiULR&DGDVWUDOHQRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDQRHQGHUHoR
ULROLYHLUDWUXVWFRPEU

$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLVSRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmR
YHULILFDUVHDSyVDFRPXQLFDomRR'LUHWRU5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVWRPRXDVPHGLGDVSUHYLVWDV
QHVWD3ROtWLFDHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomRGHWDLVLQIRUPDo}HV

&DVRRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV'LUHWRUHV0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RQVHOKR
)LVFDOHGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULD
TXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDOGHXP)DWR5HOHYDQWHFRQIRUPHFOiXVXODGD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRYHULILTXHPDRPLVVmRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPFXPSULU
FRPRVHXGHYHUGHFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRHFRQWDQWRTXHDTXHVWmRGHPDQWHURVLJLORVREUHR
)DWR5HOHYDQWHQmRWHQKDGHFRUULGRGHXPDH[FHomRGHGLYXOJDomRFRQIRUPHDVFOiXVXODVH
GD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHVVDV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRFRPXQLFDUR)DWR
5HOHYDQWHLPHGLDWDPHQWHj&90
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
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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}HVHHVFODUHFLPHQWRVHPUL#ROLYHLUDWUXVWFRPEU
4XDQGRGDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVpLPSUHVFLQGtYHORFRODERUDGRUREVHUYDU

• D H[LVWrQFLD GH DXWRUL]DomR GD DOWD DGPLQLVWUDomR SDUD GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV RX D
GHWHUPLQDomRHPDQDGDGRVyUJmRVUHJXODGRUHVHILVFDOL]DGRUHV
• DHVSHFLILFDomRGDVLQIRUPDo}HVDVHUHPGLYXOJDGDV
• DTXHyUJmRHQWLGDGHRXSHVVRDHQYROYLGDLUiVHUGLYXOJDGDDLQIRUPDomR
• R6LVWHPDGH&RQWUROHV,QWHUQRVDSOLFDGRVDRSURFHVVRGHGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HV
• RHVWDEHOHFLPHQWRGHSURFHVVRFRQWtQXRGHFRQILUPDomRGDILGHGLJQLGDGHGDVLQIRUPDo}HV
GLYXOJDGDVHGDDGHTXDomRGHVHXFRQWH~GR

• RV FULWpULRV GH UHOHYkQFLD XWLOL]DGRV SDUD GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV FRP EDVH QDV
QHFHVVLGDGHVGHXVXiULRVH[WHUQRVSDUDILQVGHGHFLV}HVGHQDWXUH]DHFRQ{PLFD
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  'HVFUHYHU D SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH LQGLFDQGR R FDQDO RX
FDQDLV GH FRPXQLFDomR XWLOL]DGR V  SDUD VXD GLVVHPLQDomR H RV SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j
PDQXWHQomRGHVLJLORDFHUFDGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRWHPSRUREMHWLYRIRUPDOL]DUSDGURQL]DUHGLVFLSOLQDUDVUHJUDV
H GLUHWUL]HV TXH GHYHP VHU REVHUYDGDV TXDQGR GD GLYXOJDomR RX XVR GDV LQIRUPDo}HV VRE VHX
FRQKHFLPHQWRHDFHVVRHVWDEHOHFHQGRRVSURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVjGLYXOJDomRGHDWRVRXIDWRV
UHOHYDQWHV SDGU}HV GH ERD FRQGXWD TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV EHP
FRPRDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVOHLVTXHFRtEHPDSUiWLFDGRInsider Trading, HVWDEHOHFHQGRDV
UHJUDV SDUD DVVHJXUDU D REVHUYkQFLD GDV PHOKRUHV SUiWLFDV SDUD D QHJRFLDomR GRV 9DORUHV
0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD $ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR WRPD FRPR EDVH D
UHJXODPHQWDomRGR%$&(1GD&90GD%HGHGHPDLVyUJmRVUHJXODGRUHVGRPHUFDGRILQDQFHLUR
H GH FDSLWDLV HP FRQVRQkQFLDFRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD JDUDQWLQGR
ILGHGLJQLGDGH H DGHTXDomR GH VHX FRQWH~GR H DVVHJXUDQGR WUDQVSDUrQFLD H UHVJXDUGR TXDQGR
QHFHVViULR
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGD&RPSDQKLDEDVHLDVHQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV
• IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVH(QWLGDGHVGR0HUFDGR
• JDUDQWLUDDPSODHWHPSHVWLYDGLYXOJDomRGH)DWRV5HOHYDQWHVEHPFRPRDVVHJXUDUVXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV
• FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH
• FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR
$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHV
jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR GHYLGR DR FDUJR SRVLomR RX IXQomR RFXSDGD DWp D VXD
GLYXOJDomRHIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPR
IDoDP VHQGR VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHLV HP FDVR GH QmR FXPSULPHQWR 2V SURFHGLPHQWRV D
VHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV
• 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
• 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
QHQKXPDRXWUDSHVVRDQHPQHJRFLDUFRPRV9DORUHV0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
DQWHVGDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR
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4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD
RX 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'LYXOJDomRGH1HJRFLDomR
$GLFLRQDOPHQWHR&DQDOGH&RPXQLFDomRXWLOL]DGRSDUDGLVVHPLQDULQIRUPDo}HVVREUHDWRVHIDWRV
UHOHYDQWHV p R SRUWDO GH QRWtFLDV FRP SiJLQD GD ,QWHUQHW LQGLFDGR QR )RUPXOiULR &DGDVWUDO H QR
ZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDQRHQGHUHoRKWWSULROLYHLUDWUXVWFRPEU
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
A Política de Divulgação e Negociação da Companhia é implementada, mantida, avaliada e
fiscalizada pelo Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes referentes a este tema foram divulgadas nos itens anteriores.
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