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 s ejam 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 QUALQUE R OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUE R
OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS P OTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇ ÕES CONTIDAS NESTA MINUTA

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ISH TECH S.A.

ISH TECH S.A.
Companhia de Capital Autorizado em fase de registro perante a CVM na categoria “A”
CNPJ/ME n.º 42.496.531/0001-67
NIRE 32300042775
R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101
Vitória – ES
CEP 29050-360
Ações Ordinárias: [•]
Valor da Oferta: R$[•]
Código ISIN: “[•]”
Código de negociação das Ações na B3: “[•]”
No contexto da presente Oferta, estima -se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A ISH Tech S.A. (“Companhia”), e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores ” na página 49 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”, “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”), o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o UBS BB, os “Coordenadores da Oferta”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e
gravames (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de[, inicialmente,] [•] novas Ações a serem emitidas pela Companhia [unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais, conforme abaixo definido / unicamente para fins de distribuição das Ações Suplementares, conforme
abaixo definido / unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, conforme abaixo definido] (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas V endedores [unicamente para
fins de distribuição das Ações Adicionais, conforme abaixo definido / unicamente para fins de distribuição das Ações Suplementares, conforme abaixo definido / unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, conforme abaixo definido] (“Oferta
Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, de
1º de março de 2021 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários ”, editado pela
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”) e o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sob a coordenação dos
Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e convidadas a participar da Oferta, por meio da adesão à carta convite a ser
disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar, exclusivamente esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pela XP Investments US, LLC, pelo UBS Securities LLC e pelo BTG Pactual US Capital LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidad e
com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers ), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A (“Regra 144”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro,
previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos
demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons ), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito
do Securities Act (“Regulamento S”), e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos, em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act,
bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que invistam no Brasil em conformidade com
os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”), da
Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. As Ações que forem objeto de esforç os de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquirida s
e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A. ” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério [dos Acionistas Vendedores/da Companhia/da Companhia e dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do
total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Suplementares), ou seja, em até [•] ações ordinárias [a serem emitidas pela Companhia / de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores / a serem emitidas pela Companhia e de emissão
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores][, na proporção indicada no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido)], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja,
em até [•] ações ordinárias [a serem emitidas pela Companhia / de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores / a serem emitidas pela Companhia e de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores][, na proporção indicada no Prospecto Preliminar,], nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada [pela Companhia/ pelos Acionistas Vendedores/pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do “Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme e Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente
(“Contrato de Colocação”), as quais serão destinadas exclusivamente para a atividade de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia
firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, mas não a obrigação, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador
e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido).
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desist ir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 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 do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$) (1 )
Preço por Ação .................................................................
Oferta Prim ária .................................................................
Oferta Secun dári a .............................................................
Total..............................................................................
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Comissões (R$) (1 )(2 )(4 )
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]

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

Considerando o Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “ Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição ”, na página 54 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas individualmente pelos Acionistas Vendedores, bem como os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção “Informações sobre a Oferta - Quantidade, Montante e Recursos Líquidos” na página 53 deste Prospecto.

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social aprovado em 28 de julho de 2021, sob
condição suspensiva (“Estatuto Social”), com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus
termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente registrada em 18 de agosto de 2021 perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (“JUCEES”) sob o nº 20210946644 ,
e publicada no jornal “A Tribuna” e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (“DIO/ES”) em [•] de [•] de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding (conforme definido abaixo) e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEES e publicada no DIO/ES e no jornal “A Tribuna” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores, que são pessoas físicas, para a partic ipação na Oferta Secundária e não será necessária qualquer aprovação em relação aos Acionistas Vendedores para a fixação do Preço por Ação[,
incluindo a venda das Ações Adicionais].
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, 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 Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a
pessoas consideradas U.S. persons , conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Será admitido o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de 2021, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A
SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Os registros da Oferta Primária e da Oferta Secundária estão sujeitos à análise pela CVM, sendo que os respectivos registros foram requeridos junto à CVM em 19 de agosto de 2021.
A Oferta foi registrada pela CVM em [•] de [•] de 2021, sob os nºs CVM/SRE/REM/[•]/[•] (Oferta Primária) e CVM/SRE/REM/[ •]/[•] (Oferta Secundária).
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão
realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 23 e 94, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO
DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 447 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Assessor Independente da Companhia

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”, “ISH” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à ISH Tech S.A., suas subsidiárias e filiais na data deste Prospecto. Os
termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Vendedores

Rodrigo Volk Etienne Dessaune, Armsthon Hamer dos Reis
Zanelato, Allan Marcelo de Campos Costa e João Paulo Barros da
Silva Pinto, considerados em conjunto.

Administração

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

Administradores

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

Agente Estabilizador, XP ou
Coordenador Líder

XP Investimentos
Mobiliários S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Assessor Independente da
Companhia

Artica Participações e Assessoria Financeira Ltda., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 19.039.667/0001-26, que atuará na qualidade
de assessor financeiro independente da Companhia.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.
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Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

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, editado pela ANBIMA e atualmente em vigor.

Companhia ou ISH

ISH Tech 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 havia sido instalado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DIO/ES

Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA e Margem EBITDA

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia
em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubr o
de 2012, conciliada com suas demonstrações contábeis e consiste
no lucro ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de
depreciação e amortização. A Margem EBITDA é calculada pelo
EBITDA dividido pela receita operacional líquida.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 28 de julho de 2021, sob condição
suspensiva.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado pela
Companhia, nos termos da Instrução CVM 480 e anexo a este
Prospecto, a partir da página 417 deste Prospecto.

IASB

International Accounting Standards Board (Conselho de Normas
Internacionais de Contabilidade) .

ICMS

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

International

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Instrução CVM 384

Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003.

Instrução CVM 400

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

Financial
Reporting
Standards
(Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB.
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Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 527

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

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

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.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada.

Novo Mercado

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

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/2021, divulgado em 01 de março
de 2021.

PIS/COFINS

Programas de Integração Social e Contribuição
Financiamento da Seguridade Social, respectivamente.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.”,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e eventuais
aditamentos e/ou suplementos, bem como seus demais anexos.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição

para

Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH
Tech S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e
eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como seus
demais anexos.

Prospectos

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

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A, editada pela SEC, ao amparo do Securities Act.

Regulamento da Câmara de
Arbitragem

O Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina o
procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os
conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida no
Estatuto Social da Companhia.
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Regulamento do Novo
Mercado

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

Regulamento S

Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme
alterada.

Resolução CVM 13

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

Resolução CVM 27

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

Resolução CVM 35

Resolução 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, e alterações
posteriores, editado pela SEC.

UBS BB

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

ISH Tech S.A., companhia de capital autorizado, devidamente
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com seus atos
constitutivos devidamente registrados na JUCEES sob o NIRE nº
32300042775.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em 19 de agosto de 2021.

Sede

Localizada na R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, na
cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, CEP 29050-360.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, na
cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, CEP 29050-360.
A Diretora de Relações com Investidores é a Sra. Michelini
Camuzzi Ferrari Storck. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores da Companhia é +55 (27) 3334-8900 e o seu
endereço eletrônico é ri@ish.com.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

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

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DIO/ES e no jornal “A Tribuna”.

Website

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

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia ”
e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações ”, nas páginas 23 e 94,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “ 4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor ” e “10. Comentários dos Diretores ” do Formulário de Referência, nas páginas 447,
524 e 602 deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais da
Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o potencial de
afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua
reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado de suas operações, suas margens e/ou
seu fluxo de caixa. Embora a Companhia acredite que essas estimativas e declarações acerca do
futuro sejam baseadas em premissas razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e
foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos fatores
importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto e no Formulário de Referência, tais como
previstos nas estimativas e declarações acerca do futuro, podem impactar adversamente os
resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e as declarações acerca do futuro
não se concretizem. Dentre os diversos fatores que podem influenciar as estimativas e declarações
futuras da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos, de saúde pública e outros da pandemia global
de coronavírus em curso, ou COVID-19 (ou qualquer outra pandemia, epidemia ou crises
semelhantes), incluindo novas cepas ou variantes do novo coronavírus, particularmente na
medida em que tais fatores impactam o Brasil e continuam a ter efeitos macroeconômicos
graves, o que pode aumentar o impacto dos outros riscos aos quais estamos sujeitos (para
informações adicionais, veja o fator de risco “[A extensão da pandemia declarada pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (covid-19),
a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da
Companhia e de suas controladas depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente
incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em seus negócios,
condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, capacidade de
continuar operando seus negócios]” do Formulário de Referência, na página 455 deste
Prospecto;
•

efeitos da nova pandemia da COVID-19 na economia e nas condições de negócios no Brasil
e no mundo e mundial e as medidas restritivas impostas pelas autoridades governamentais
para combater a pandemia da COVID-19;

•

a capacidade da Companhia de implementar, tempestiva e efetivamente, qualquer medida
necessária para reagir ou mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19 nos seus negócios,
operações, fluxos de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

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

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

•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de
comercialização dos produtos da Companhia;

•

condições que afetam o setor de atuação da Companhia e a condição financeira de seus
principais clientes;

•

a mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia;

•

o relacionamento com os atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de serviços
da Companhia;

•

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

•

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

•

o nível de capitalização e endividamento da Companhia e a sua capacidade de contratar
novos financiamentos e executar o nosso plano de expansão; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia ” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações ”
deste Prospecto, nas páginas 23 e 94, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “4.2. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, nas
páginas 447 e 484 deste Prospecto.

novos projetos e

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem
informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial,
dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e
os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e
perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras constantes neste
Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da situação financeira
futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição competitiva
no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas expressas ou
sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão es ses resultados
e valores estão além da sua capacidade de controle ou previsão. Em vista dos riscos e incertezas
envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e
declarações futuras contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
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Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia,
anexo a este Prospecto a partir da página 417, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para
números inteiros.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 417, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES
DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E
ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM
QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E
OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A EMISSORA
ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO
SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o
restante deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 417 deste Prospecto. Este Sumário não contém todas as
informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em nossas Aç ões, o investidor deve ler
cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações contidas na seção “Considerações Sobre Estimativas
e Declarações acerca do Futuro” e nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas páginas 23 e 94, respectivamente, deste Prospecto, bem como nas seções “4.1 Fatores de Risco” e
“4.2. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, nas páginas 447 e 484 deste Prospecto, respectivamente, bem como as nossas demonstrações
contábeis combinadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, as demonstrações financeiras combinadas para os
períodos de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020 e as demonstrações financeiras da Companhia em 30 de junho de 2021 e respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto a partir das páginas 330, 265 e 213, respectivamente. Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus
consultores jurídicos e financeiros antes de investir nas Ações.
A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nos”, “nossos/nossas”, “Companhia” e “ ISH Tech” referem-se à Companhia
e suas subsidiárias.
Apresentamos abaixo as informações das principais atividades desenvolvidas pela Companhia, por meio de suas subsidiárias ISH Tecnologia
S.A. e à Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. Para fins da leitura deste Sumário da Companhia, qualquer m enção à
Companhia e a controladas da Companhia deve ser entendida como menção ao resultado da combinação de negócios por meio
da Reorganização Societária conforme descrita neste Prospecto e no item 15.7 do Formulário de Referência.
Visão Geral
Reconhecida como a empresa brasileira mais bem posicionada no ranking da MSSP Alerts 1, a Companhia, por meio de suas controladas, é uma das maiores
empresas de cibersegurança do país e da América Latina, atuando com clientes dos mais diversos ramos, incluindo varejo, finte chs, instituições financeiras,
saúde, educação, indústria, entre outros. Apesar de não fazer parte da estratégia principal de crescimento da Companhia, ela também oferece serviços de
cibersegurança ao setor público.
Sediada em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, a Companhia e suas futuras controladas contam com infraestrutura de Data Center
própria em Vitória e outros 9 escritórios operacionais regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curi tiba, Goiânia, Recife
e Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. A Companhia, por meio de suas co ntroladas, está no mercado há 25 anos e atualmente conta
com um robusto time de engenheiros e analistas, com mais de 490 colaboradores, atendendo a aproximadamente 500 clientes e com mais de
1 milhão de ativos gerenciados. Nos últimos 12 meses findos em 30 de junho de 2021, a Companhia registrou R$388 milhões em bookings2,
totalizando R$257 milhões em receita líquida e um crescimento médio anual (CAGR) entre 2019 e 2020 superior a 43%, com mais de 85% das
receitas sendo recorrentes.
Além de um time qualificado e experiente, com mais de 490 colaboradores engajados na operação, a Companhia e suas futuras controladas
possuem tecnologia proprietária certificada, com mais de 40 parcerias de sucesso no negócio.
Infográfico de destaques da Companhia

Fonte: Companhia
Nota: informações até junho/2021, referentes às operações combinadas da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de
Informática Ltda., subsidiárias da ISH Tech S.A. (Companhia criada em 2 de junho de 2021)
Entende-se que a segurança não se vale de um método único, mas sim um processo dinâmico e ágil. Por isso, um ambiente, para ser consi derado
seguro, precisa ser analisado e monitorado de modo contínuo e ininterrupto, por meio de operações cibernéticas , integração cibernética e
avaliação do risco cibernético. Devido a isso, a fim de manter a qualidade de sua operação, a Companhia, por meio de suas controladas, foca
em um posicionamento estratégico, o qual entende ser único e bem definido em cibersegurança no Brasil, guiado por alguns pila res-chave:

1
2

3

•

Possuir reconhecimento internacional, se posicionando ao lado de gigantes multinacionais (listada no ranking internacional das 250
Top Managed Security Service Providers)3.

•

Possuir modelo de negócios que entende ser inovador, associando uma filosofia de MSSP (Manag ed Security Services Provider), com
entrega de MDR (Monitoramento, detecção e Resposta), a uma plataforma proprietária desenvolvida pela Companhia que permite
encapsular soluções em um único produto, sempre entregue como serviço.

•

Uma história de 25 anos desde a fundação da ISH Tecnologia, com o desenvolvimento da Companhia totalmente fomentado com
recursos próprios, sem recorrer a investidores externos, apenas na receita das primeiras vendas e linhas de financiamento,
preservando apenas os sócios fundadores como acionistas

Ranking cuja metodologia avalia, dentre outros pontos, a receita e a rentabilidade do negócio. Disponível em: https://www.msspalert.com/to p250/list-2020/23/
bookings são os contratos fechados celebrados pela Companhia ou suas controladas, ou seja, quando um cliente assina um contrato, o valor total do contrato – valor inicial, mais valor mensal,
vezes o número de meses do contrato – é somado ao total de bookings ou vendas da Companhia ou de suas controladas nos últimos doze meses (UDM)
Top 250 MSSPs for 2020: Companies 30 to 21https://www.msspalert.com/top250/list -2020/23/
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•

Possuir presença já estabelecida no Brasil, bem como planos de expansão para América Latina e EUA.

•

Possuir um time robusto de mais de 490 colaboradores especializados pela própria companhia

•

Ser desenvolvedor de soluções de cibersegurança nacional, com o centro de inovação tecnológica ISH LABS.

O core de suas atividades inclui serviços avançados de segurança cibernética voltados a prover proteção, sustentação e detecção de a meaças,
respostas a incidentes e gestão de risco dos clientes, por meio da plataforma ISH Vision.
Ainda, a Companhia, por meio de suas controladas, possui um pipeline robusto de produtos e soluções complementares ao seu core business,
alavancados em mais de 25 anos de histórico. A trajetória da Companhia, por meio de suas controladas, se divide em 4 períodos. Inicialmente,
entre 1996 e 2005, a ISH Tecnologia operava com um modelo de Revendedor de Valor Agregado (VAR - Value Added Reseller) com canais de
venda direto e atendendo grandes companhias. No segundo momento de sua atuação, a partir de meados de 2005, a ISH Tecnologia passa a
oferecer também serviços gerenciados de segurança. Na terceira fase da operação da ISH Tecnologia, entre 2013 e 2020, começa a oferecer
soluções de Segurança como Serviço (SECaaS), somando ofertas de MSS, MDR e Centro de Operações de Segurança como serviço (SOC as a
service ), com canais de venda que incluem distribuidores. A partir de 2020, a ISH Tecnologia entra em sua quarta fase de operação, c om
soluções SECaaS escaláveis, e adiciona Provedores de Serviços de Segurança Gerenciados (MSSPs) aos canais de venda e as pequenas e médias
empresas (PMEs) ao mercado focal, tal como representado na imagem abaixo.

A Companhia, por meio de suas controladas, possui atuação focada e especializada, com soluções flexíveis, adaptáveis, sofisticadas e que
empregam customização. Em 30 de junho de 2021, aproximadamente 70% dos bookings (que são a soma do valor total dos contratos fechados
com clientes finais em um determinado período) são relativos à soluções de cibersegurança, decorrentes de contratos do ISH Vision, plataforma
responsável pelos produtos (próprios e de terceiros) e serviços de cibersegurança. O percentual restante, de aproximadamente 30% dos
bookings, são de soluções complementares de infraestrutura de tecnologia da informação e armazenamento e processamento de dados em
nuvem de forma segura através da plataforma ISH Secure Cloud.
Por entender que cada cliente possui desafios únicos, a estratégia da Companhia e de suas controladas na utilização dos módulos disponíveis
na plataforma ISH Vision é implementar camadas de segurança sob medida, mitigando os riscos com soluções integradas, simples, modernas e
que aplicam tecnologia de vanguarda. As soluções para suporte aos negócios da Companhia e de suas controladas garantem disponibilidade,
segurança e performance, pois tratam-se de tecnologias de fácil usabilidade, para que seus clientes tenham acesso aos dados e sistemas de
maneira segura e controlada.
Vantagens Competitivas
A Companhia e suas futuras controladas acreditam que as seguintes vantagens competitivas as diferenciam de seus concorrentes e contribuem
para seu sucesso:

Portfolio completo e inovador
As soluções da Companhia e de suas controladas suportam negócios por meio de um portfólio completo de soluções para proteção, integridade,
desempenho e disponibilidade – Tudo com um modelo As a Service . Ao todo, são 6 principais verticais de operação:
•

Integração cibernética: implantação de soluções para proteção integrada de redes, nuvem, aplicações, dados e plataformas,
fornecidas no modelo de subscrição de assinatura de terceiros (Partner SaaS – Software como serviços de parceiros) adicionados
dos serviços da Companhia e de suas controladas.

•

Sustentação cibernética: serviços gerenciados de cibersegurança (MSS), incluindo monitoramento, operação e suporte de
ferramentas de segurança realizados de forma remota por meio de um centro de operações de segurança (SOC).

•

Operação cibernéticas: serviços gerenciados de detecção e resposta de incidentes de cibersegurança (MDR), com monitoramento
24x7 de redes, dispositivos, aplicações e ambiente de nuvem.

•

Identidade cibernética: serviço de gestão de acesso ao ciclo de vida do usuário, ou seja, a gestão da identida de digital de um usuário
dentro de um ambiente corporativo, da criação à gestão dos acessos, até a exclusão do usuário.

•

Risco cibernético: serviços que visam permitir que uma organização possa identificar as ações necessárias para mitigar, evitar,
transferir ou aceitar riscos cibernéticos e, assim aumentar a probabilidade de a organização alcançar seus objetivos estratég icos.
Dentre esses serviços, é possível citar o Vision Privacy Office que alinha as necessidades de negócios do cliente com os requisitos
legais de privacidade, possibilitando que a organização alcance seus objetivos de forma segura visando ao respeito da Lei Ger al de
Proteção de Dados, e o Mantis DRP que visa monitorar riscos cibernéticos na internet que possam causar algum impacto na empresa
de forma direta ou indireta – como organização de ataques cibernéticos contra o cliente, grupos criminosos comprando e vendendo
dados confidenciais ou até mesmo uso da marca do cliente de forma fraudulenta, com o intuito de roubar dados e informações
confidenciais.

•

Soluções complementares: são ferramentas de terceiros ativadas no serviço de nuvem da Companhia e de suas controladas, de
forma a possibilitar que empresas de diversos tamanhos e segmentos possam ter acesso a tecnologias de ponta e referência glob al
com preços mais competitivos e pagamento as-a-service (soluções como serviço). Nesta estratégia, quanto maior o número de
contratos ativados no serviço de nuvem, menor o custo mensal, permitindo redução de custo de acordo com a quantidade de
licenciamento adquirido. Dessa forma, a redução de custo da Companhia e de suas controladas possibilitada por ganho de escala de
terceiro diminui o custo para o cliente final da Companhia.
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Fonte: Companhia

Infraestrutura Própria
A Companhia, por meio de suas controladas, possui 3 data centers, sendo 1 próprio em Vitória – ES e 2 colocation (disponibilização de
infraestrutura para hospedar servidores de clientes em um data center alugado) em datacenters em São Paulo, 3 estruturas d e Centro de
Operações de Segurança (SOC – Security Operations Center), sendo 2 em Vitória – ES e 1 em São Paulo e 1 estrutura de NOC (NOC – Network
Operation Center) em Vitória.
O Data Center da Companhia fornece a infraestrutura que seus clientes necessitam para instalar e hospedar seus equipamentos em um local
seguro e com as melhores práticas de infraestrutura e gerenciamentos de recursos, preservando, assim, investimentos já realiz ados. Para que
os clientes possam operar seus equipamentos e aplicações são fornecidos recursos, tais como:
•

Rack

•

Energia elétrica redundante

•

Conectividade

•

Sistema de segurança

•

Monitoramento 24x7x365 da infraestrutura

•

Refrigeração de precisão

•

Serviços de nuvem

•

Geradores redundantes

•

No-Breaks redundantes

•

Sistema de detecção e combate a incêndio nos data center

•

Internet e sistema de telecomunicações com dupla abordagem

As ofertas de SOC/NOC e Serviços Gerenciados de Data Center permitem que os clientes concentrem esforços em seus negócios, tr ansferindo
parcial ou totalmente a operação do seu ambiente de TI para a estrutura do ISH Data Center. O portfólio de serviços SOC/NOC e serviços
gerenciados contempla:
•

SOC – Centro de segurança da informação

•

NOC – Centro de operações e redes

•

Monitoramento e administração de rede, segurança da informação e sistemas de armazenamento

•

Suporte avançado para TI

•

Análise e testes de segurança (Pen Test)

•

Outsourcing de TI

Os SOCs e o NOC da Companhia são distribuídos em 3 cidades, com operação e redundância 24 horas por dia, 7 dias por sema na, atendendo
a mais de 200 clientes, resolvendo mais de 120.000 incidentes nos 12 meses a contar de 30 de junho de 2020 e relatando 97% (n oventa e sete
por cento) de satisfação dos novos clientes no período findo em 30 de junho de 2021, conforme dados da Companhia baseados no health score .
A Companhia e suas futuras controladas monitoram atualmente 50 bilhões de eventos por mês oriundos das redes de seus clientes. Tal volume
permite a extração de tendências e inteligência de ameaças que auxiliam na melhoria contínua da qualidade dos serviços.
A Companhia acredita ser, por meio de suas controladas, a maior empresa de capital 100% nacional de serviços de ciberseguranç a, conforme
publicação da MSSP Alert de 2020, que listou as 250 maiores empresas de serviços de cibersegurança do mundo. Ainda, a Companhia, por meio
de suas controladas, acredita estar presente em todo o país e em todas as verticais de negócio, contando com centros de opera ção de segurança
(SOC) distribuídos, sendo que os dois principais se encontram em duas capitais separadas por quase 1000 quilômetros de distância (São Paulo
e Vitória), mitigando o risco de que seus clientes fiquem desamparados em caso de catástrofe.

ISH Vision
Além das soluções próprias, a Companhia e suas futuras controladas integram dezenas de soluções de parceiros em uma única plataforma, o ISH Vision, que
é ofertada ao cliente na modalidade de serviço. Com isso, o cliente tem maior segurança em suas operações e pode focar seus e sforços em seu respectivo
core business. O modelo permite que a Companhia e suas futuras controladas substituam gradualmente tecnologias de parceiros nos contratos correntes,
evitando impactos ao cliente, que enxergam a Companhia e suas futuras controladas como provedoras do serviço, e não como meros provedores de
determinada tecnologia.
O ISH Vision associa inteligência de processos, negócios e tecnologia robusta, além de ser apoiada por profissionais altament e capacitados que
fazem a gestão de vulnerabilidades e de incidentes capazes de prejudicar os sistemas dos clientes da Companhia e de suas controladas,
prestando serviços avançados de conformidade e segurança da informação voltados a prover visibilidade, gestão e proteção da i nfraestrutura
de tecnologia da informação dos seus usuários, configurando uma oferta chamada pelo mercado de “ one stop shop”, onde o cliente encontra,
em uma única plataforma, solução virtual para diferentes desafios no campo da cibersegurança.
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Dessa forma, quando um cliente sofre alguma tentativa de ataque cibernético, a plataforma ISH Vision detecta e responde ao ataque antes que
o mesmo possa causar danos ao usuário final. Após garantir que o serviço de segurança necessário seja realizado, o Portal Vis ion consolida os
principais indicadores das soluções e torna a entrega mais tangível e a deixa da forma mais simplificada possível para o cliente.

Fonte: Companhia
O conhecimento da equipe de Inteligência de Ameaças, que pesquisa e coleta informações de modo contínuo, é usado para o apren dizado da
Inteligência Artificial (IA). O resultado é um Serviço de Detecção e Resposta do ISH Vision que elimina o problema de ale rtas falsos positivos ou
falsos negativos, promovendo resposta rápida e específica para a realidade da organização.
A plataforma ISH Vision foi construída a partir de uma grade de inteligência com sólida expertise, somando mais de 14 anos de experiência em
SOC e mais de 200 especialistas em segurança cibernética. Ao todo, são 3 centros de operações de segurança com mais de 10 mil incidentes
resolvidos, em média por mês. Com, em média, 4 mil horas por mês de automação e 500 mil bloqueios de ataques por dia , a plataforma possui
uma inteligência de violação com pelo menos 100 mil horas de resposta a ataques.
O ISH Vision traz o benefício de um efeito rede para a Companhia e suas futuras controladas, que parte da atração de mais clientes, permitindo
a captação de mais dados e, consequentemente, a redução no tempo de resposta aos incidentes, com mais automação e menor necessidade
de capital humano.

ISH Labs
Dentre as soluções inovadoras da Companhia e de suas controladas, destaca -se o ISH Labs, que visa desenvolver soluções de propriedade
intelectual 100% detida por elas. Este funciona em modelo de startup, no qual cada produto tem seu grupo de trabalho com d esenvolvedores,
gerentes de projetos, suporte, além de um head de produto (team leader).
O ISH Labs é um centro de inovação tecnológica que usa como alavanca o conhecimento gerado pelo que a Companhia e suas futuras controladas
acreditam ser o maior provedor de serviços de cibersegurança do Brasil e por tendências internacionais de mercado, para criar soluções no
mesmo ritmo que novos riscos cibernéticos surgem, produzindo crescimento por meio da inovação e entregando continuamente prod utos de
vanguarda para os clientes. Caracteriza-se como um laboratório de inovação e desenvolvimento de produtos que viabiliza a adoção de práticas
de open innovation, ou inovação aberta em português, e consiste em uma forma de inovação mais colaborativa e diversificada, com a doção de
metodologias ágeis e desenvolvimento de novos produtos de cibersegurança para compor o portfólio de ofertas do ISH Vision, be m como
produtos com potencial de posicionamento independente no mercado.
Para atingir este objetivo, o ISH Labs utiliza métodos modernos de desenvolvimento ágil, que permeiam toda a sua organização, com foco na experiência do
usuário, na experimentação e na validação antecipada de hipóteses de negócios, permitindo melhorias ite rativas, flexibilidade e respostas rápidas para as
necessidades do mercado. O processo de ideações do ISH Labs inicia-se pelo funil de estudos de demandas tecnológicas nacionais e internacionais de mercado.
Nesta etapa são avaliadas, por time de profissionais altamente qualificados, a relevância da solução que seria proposta perante os clientes, a aderência ao
ecossistema de produtos e serviços da Companhia e de suas controladas, a possibilidade de alavancar tal produto usando vantag ens competitivas já
pertencentes a Companhia e suas futuras controladas e finalmente os diferenciais competitivos que o novo produto em si possui.
Identificados os requisitos descritos acima, o time to Market da Companhia e de suas controladas, ou seja, todo o processo de desenvolvimento,
busca o MMP (minimum marketable product) que varia de 6 a 12 meses para que tais vantagens sejam exploradas o mais rápido possível. Após
esse prazo, entende-se que, no mercado cada vez mais volátil, podem surgir novas variáveis que aumentariam a incerteza dos projetos.
A estratégia do ISH Labs busca adaptabilidade e agilidade para antecipar as disrupções do mercado. O objetivo é ter a Companh ia e suas futuras
controladas em uma posição favorável de exploração de green fields ao invés de desenvolver soluções ou modelos de negócios já dominados
por outros players e que teriam um custo de oportunidade mais alto.
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Para cumprir com seu propósito, o ISH Labs alia de forma inteligente a leveza de uma startup com a expertise de um time robusto de especialistas em
cibersegurança, em uma estrutura orgânica, concebida para otimizar a criação e sustentação dos seus produtos e com inovação em seu DNA. Como p roduto
final, o ISH Labs garante que o melhor produto possível esteja indo para o mercado, com o seu marketing trabalhado e seus parâmetros comerciais definidos,
proporcionando uma entrega de valor acelerada, em que o time atua no desenvolvimento usando o framework ágil, que é um conjunto de padrões de
organização e fluxo de trabalho para implementar práticas ágeis em escala corporativa, mais adequado ao produto que estiver sendo produzido.

Companhia bem posicionada em um mercado latente
A Companhia, por meio de suas controladas, atua em um mercado endereçável, que significa o tamanho potencial de receita propo rcionada por
determinada atividade, em tendência de expansão. Os danos causados pelo cibercrime globalmente atingiram US$ 6 trilhões em 20 20, conforme
o Global Risk Report do World Economic Forum (Insight Report)4. A violação de dados para companhias atingidas pelo cibercrime causa riscos
reputacionais para todos os stakeholders, bem como pode causar perdas de dados proprietários, de propriedade intelectual, financeiras e de
clientes, e ainda os sujeita a riscos legais e regulatórios. Ou seja, os riscos decorrentes do cibercrime impactam significativamente as empresas,
que buscam soluções para tais problemas, oferecidas pela Companhia e suas futuras controladas.
No Brasil, o mercado local de cibersegurança também é relevante e está em crescimento, podendo ser observado pelo número cres cente de
incidentes registrados pela Companhia e por suas controladas. Entre o terceiro trimestre de 2020 e junho de 2021 houve aum ento de 49% na
quantidade registrada de incidentes. A Companhia e suas futuras controladas têm reduzido constantemente o tempo de resposta a incidentes,
passando de uma média de 41 minutos observada no terceiro trimestre de 2020, para apenas 15 minutos no segundo trimestre de 2021,
representando uma melhoria no desempenho do atendimento de 63%. Quanto mais incidentes são analisados, mais dados e inteligên cia a
Companhia e suas futuras controladas geram e, portanto, se tornam mais assertivas em suas resposta s, reforçando o efeito rede.

Fonte: Companhia
A Companhia contabiliza que os gastos com soluções em cibersegurança no primeiro semestre de 2021 ultrapassaram R$16,4 bilhõe s, com
CAGR de mais de 4,7% desde 2018, conforme pesquisa realizada pela área de inteligência de mercado da Companhia e de suas con troladas.
Desses gastos, a Companhia acredita que somente os gastos com serviços de cibersegurança ultrapassaram R$8,7 bilhões no primeiro semestre
de 2021, com crescimento de 33% em soluções de segurança para nuvem desde 2018, conforme levantamentos internos da Companhia e das
suas controladas. Neste mercado em desenvolvimento, a Companhia e suas futuras controladas vêm realizando investimentos em novos
produtos, nas áreas de risco cibernético, com a evolução da plataforma de Proteção de Riscos Digitais MANTIS, lançada pela ISH Tecnologia em
maio de 2021, do ISH Vision SOC Portal (OWL) plataforma de gerenciamento do SOC “ as a service” , que é um centro de operações de segurança,
lançada em junho de 2021, do ISH Box lançado em 2016, dentre outras.
Com um portfólio completo de serviços, a Companhia e suas futuras controladas atendem à crescente demanda e observam certas tendências
no consumo. A maior necessidade de serviços e soluções em cibersegurança que a Companhia vem constatando decorre de:
•

digitalização e e-commerce ;

•

consolidação de contratos (clientes desejam ter ponto focal para prover múltiplas soluções);

•

regulações, como a Lei Geral de Proteção de Dados;

•

necessidade de ciberprivacidade;

•

migração passiva para nuvem;

•

aumento de conscientização cibernética da sociedade; e

•

complexidade de soluções, que trazem consigo maiores necessidades de segurança: cloud, IoT, SaaS, Home Office.

Reconhecimento de mercado
Neste cenário, a Companhia e suas futuras controladas vêm conseguindo cada vez mais reconhecimento de mercado, melhorando a presença
de sua marca e a percepção de seu portfólio. Um dos exemplos desse reconhecimento veio da ISG, que é um instituto de pesquisa de mercado
em tecnologia com sede na França e que realiza avaliações de mercado em todo o planeta. Um dos relatórios publicados anualmente é o ISG
Provider Lens para o mercado de cibersegurança e, de acordo com o relatório de 2020, a ISH Tecnologia se posicionava como líd er, no Brasil,
nos segmentos de Serviços de Segurança Técnica e Serviços Gerenciados de Segurança, além de ser um relevante Challenger na categoria de
Serviços de Segurança Estratégica. Já no relatório de 2021, a ISH Tecnologia aparece como líder nos três quadrantes, figurand o como a primeira
do Brasil em todos eles.
A seguir, são descritas as categorias avaliadas pelo ISG Provider Lens:
•

4

Serviços de Segurança Estratégica: São os serviços estratégicos de segurança e cobrem principalmente consultoria para soluçõe s de
segurança de TI. Este quadrante examina empresas de consultoria que podem ajudar os clientes a melhorar suas práticas de GRC
(Governance Risk and Compliance, risco de governança e compliance). Esses avaliadores são independentes e podem avaliar as
soluções dos fornecedores que melhor atendem às necessidades de um cliente, sendo que escopo de consultoria estratégica pode
incluir avaliações de vulnerabilidade e hackers éticos para testar os recursos de defesa e resposta de um cliente. Alterações nos
processos de negócios, treinamento do usuário, conscientização sobre segurança, preparação para auditoria e certificação são
comuns entre as opções de serviço disponíveis, sendo que as empresas de consultoria que equilibram os recursos tecnológicos com
expertise em governança de negócios, riscos e conformidade, obtêm uma classificação melhor neste quadrante. Dentro deste
quadrante de serviços, a ISH Tecnologia se posiciona com os serviços de identidade cibernética e de risco cibernético da plataforma
ISH Vision.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global _Risk_Report_2020.pdf
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Critérios de elegibilidade:

•

o

demonstrar experiência em consultoria de segurança de TI sobre soluções de segurança para empresas n o Brasil

o

a empresa deve ser independente de fornecedor para fornecer avaliações imparciais

o

a capacidade técnica do provedor de realizar avaliações de vulnerabilidade, como testes de intrusão e hackers éticos,
deve ser equilibrada com sua expertise em consultoria de negócios.

Serviços de Segurança Técnica: Os serviços técnicos de segurança cobrem integração, manutenção e suporte para soluções de
segurança de TI. Este quadrante examina os provedores de serviços que não estão focados exclusivamente em seus res pectivos
produtos proprietários e que podem implementar e integrar soluções de fornecedores. Dentro deste quadrante de serviços, a ISH
Tecnologia se posiciona com os serviços de integração cibernética, infraestrutura e nuvem segura da plataforma ISH Vision .
Critérios de elegibilidade (a ISH Tecnologia, como líder do ISG, atende todos os critérios do instituto):

•

o

demonstrar experiência na implementação de soluções de segurança para empresas no Brasil;

o

ser autorizado pelos fornecedores a distribuir e dar suporte a soluções de segurança;

o

especialistas certificados devem prestar suporte a suas tecnologias de segurança; e

o

idealmente, o provedor deve ser membro de associações de segurança.

Serviços Gerenciados de Segurança (MSS): os serviços gerenciados de segurança compreendem as operações e o gerenciamento
de infraestruturas de segurança de TI para um ou vários clientes por um SOC. Os serviços típicos incluem monitoramento de
segurança, análise de comportamento, detecção de acesso não autorizado, aconselhamento so bre medidas de prevenção, teste de
penetração (pen-test), operações de firewall, operações de antivírus, serviços de operação de IAM ( Identity and Access Management,
ou gerenciamento de acesso e identidade) e operações de DLP (Data Loss Prevention, ou prevenção de perda de dados), para
fornecer proteção contínua em tempo real, sem comprometer o desempenho dos negócios. Este quadrante examina os provedores
de serviços que não se concentram exclusivamente em produtos proprietários, mas que podem gerenciar e o perar as melhores
ferramentas de segurança, e avalia a capacidade de um provedor de serviços de fornecer serviços de gerenciamento contínuos pa ra
grandes clientes corporativos. Esses grandes clientes geralmente têm operações em vários países, formando uma ampla rede com
um grande número de terminais que precisam ser protegidos. Eles são os alvos preferenciais para hackers e violações de dados
devido ao valor de seus ativos e à sua capacidade financeira. Esse grupo também inclui bancos, serviços financeiros, organizações
de seguros e assistência à saúde e outras empresas que precisam cumprir regulamentos estritos. Para apoiar esse seleto grupo de
empresas, os provedores de serviços são proficientes em muitas ferramentas de segurança, incluindo ferramentas de identificação
de ameaças de qualidade. Eles podem lidar com todo o ciclo de vida de incidentes de segurança, desde a identificação até a
resolução. Dentro deste quadrante de serviços, a ISH Tecnologia se posiciona com os serviços de sustentação e operação cibernética
da plataforma ISH Vision.
Critérios de elegibilidade (a ISH e suas controladas, como líder do ISG, atende todos os critérios do instituto):
o

capacidade de fornecer serviços de segurança, como detecção e prevenção, (SIEM- Security information and event
management), consultoria de segurança e suporte à auditoria, remotamente ou no local do cliente

o

possuir acreditações de fornecedores de ferramentas de segurança

o

os SOCs devem idealmente pertencer e ser gerenciados pelo provedor e não predominantemente pelos parceiros

o

manter pessoal com certificações de segurança, como CISSP, CISM, GIAC etc.

A Companhia, por meio de suas controladas, é o único competidor independente em cibersegurança no Brasil e que figura como lí der nos 3
quadrantes apontados no relatório, com operação focada e especializada, além de ter capacidade de execução por meio de uma infraestrutur a
de última geração e de um portfólio completo de produtos e soluções, sendo reconhecida com a tríplice certificação: ISO 9001, ISO 20.000 e
ISSO 27.001 e mais de 40 alianças tecnológicas com fabricantes líderes mundiais em tecnologias de cibersegurança, infraestrut ura e nuvens
seguras. No ranking das 250 principais provedoras de serviços de segurança gerenciados do mundo, publicado p ela MSSP Alert, a ISH Tecnologia
ocupa a 27ª posição. Além disso, o corpo técnico da Companhia, por meio de suas controladas, possui mais de 1.000 certificaçõ es técnicas
reconhecidas pelo mercado.

Fonte: ISG Provider Lens - Cyber Security - Solutions & Services Brasil 2021 – agosto de 2021.
Comprometida com seus valores e princípios, a base de seu trabalho é o que chama de tríade de segurança: pessoas, processos e produtos,
sendo o mais relevante as pessoas, que agregam inteligência e experiência às atividades da Companhia e de suas controlad as. Isso quer dizer
que a Companhia enxerga as ferramentas sob a lente da inovação. A tecnologia é um componente essencial, por isso, o modo de u sá-la a favor
da segurança está em permanente revisão na Companhia e em suas futuras controladas. Da mesma forma que busca inovação, a Companhia
e suas controladas investem em profissionais especializados. Essa combinação de talentos, tecnologia e experiência em protege r é o que o
cliente recebe, com um nível de serviço personalizado que considera o papel e o momen to de cada empresa.
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A Companhia e suas futuras controladas oferecem a cada um de seus clientes um completo portfólio de produtos em nuvem segura, com rede
e sistemas integrados, e aplicações para qualquer dispositivo, completado por processos contínuos e integrados que garantem a qualidade do
serviço, passando por etapas que vão desde a coleta da informação, passando por análise e elaboração de relatórios, até a not ificação por email, telefone ou via sistema. Tudo isso é possível graças ao time completo e experiente em operação, oferecendo segurança 24/7.
A Companhia e suas futuras controladas acreditam que suas equipes de gestão e técnica estabeleceram uma reputação favorável no mercado
de cibersegurança e constroem fortes parcerias com empresas internacionais de primeira linha do setor, desenvolvendo uma vasta rede de
relacionamentos corporativos e adquirindo profundo conhecimento dos fundamentos econômicos e do ambiente regulatório dos segm entos em
que atuam.

Administração da Companhia
A Companhia e suas futuras controladas são geridas pelos seus acionistas controladores, que além de atuarem como executivos na operação
do dia a dia, sendo executivos com ampla vivência profissional e característica complementares, eram os únicos acionistas da Companhia até a
realização da oferta, seguindo uma abordagem totalmente “mão na massa”.
O CEO da Companhia e membro do Conselho de Administração, Rodrigo Dessaune, foi emancipado aos 16 anos para abrir sua primeir a empresa.
Desde então, teve negócios na área de granito, atuou como gestor de tecnologia no Sebrae do Espírito Santo e em 1996 fundou a ISH Tecnologia.
Possui vasta experiência no setor de cibersegurança e consagrou sua formação acadêmica em engenharia e administração nas melh ores
faculdades do país, dentre elas a Universidade Federal do Espírito Santo, FAESA e EBAP/FGV.
O Diretor Vice-Presidente, Allan Costa, possui formação nacional e internacional, em faculdades como Universidade Estadual de Ponta Grossa,
Universidade de Lancaster no Reino Unido, Harvard Business School, nos Estados Unidos e cursos na Universidade de Milão, na Itália. Possui
mais de 30 anos de atuação em tecnologia, inovação e cibersegurança e é autor de livros publicados nos Estados Unidos e no Br asil, além de
palestrante de renome internacional, com mais de 1.000 palestras realizadas ao redor do mundo.
O Presidente do Conselho de Administração, Amsthon Zanelato, juntou-se a ISH Tecnologia em 1997 e é formado em Engenharia Civil e pósgraduado em redes de computadores pela Universidade Federal do Espírito Santo, além de possuir MBA pela Fundação Getúlio Vargas, possuindo
mais de 32 anos de atuação na indústria de tecnologia e cibersegurança.
João Paulo Barros, Presidente do Comitê de Gestão e Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia , formado em ciência da
computação pela faculdade FASE em Vitória, com curso superior técnico e pós graduação, começou a atuar na ISH Tecnologia em 2 007 como
pré-vendas, sendo o primeiro profissional da empresa a atuar exclusivamente na função de Engenheiro de vendas. Em fevereiro de 2011 tornouse Gerente Regional de Vendas permanecendo nessa função até se tornar Diretor Comercial em janeiro de 2016.
Para mais informações dos acionistas controladores e administradores da Companhia, vide seção 15 do Formulário de Referência da Companhia.

O fator humano da segurança da informação
As melhores soluções de segurança não podem ser medidas pela tecnologia que utilizam, mas pelo quanto facilitam a vida das pe ssoas. Assim,
a Companhia e suas futuras controladas acreditam que empresas não são todas iguais e o que as tornam tão singulares são as pessoas que as
compõem e quando essas pessoas estão em um ambiente protegido, podem trabalhar de forma mais tranquila e produtiva. Por isso, entendem
que segurança é, antes de tudo, um olhar atento ao ser humano. Para compreender ameaças no mundo virtual é preciso considerar como o
usuário pensa, se comporta e tem experiências. Na Companhia e em suas controladas, essa lógica está por trás de tudo o que é criado.
São aplicados centenas de projetos todos os anos, somando mais de 1 milhão de ativos protegidos pelas soluções da Companhia e de suas
controladas em 30 de junho de 2021. Seu time técnico altamente qualificado, sua base de inteligência própria e seu laboratóri o de inovação
possibilitaram que a Companhia e de suas controladas solucionassem 67.320 incidentes de segurança entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021.
A Companhia e suas futuras controladas crescem mais de 30% por ano em bookings, desde 2018, procurando sempre aprimorar o
desenvolvimento de seus produtos próprios, com suas tecnologias proprietárias, e investir nos seus serviços e colaboradores responsáveis pelo
desenvolvimento de tais soluções próprias. Tudo para oferecer as ferramentas certas e ajudar as empresas a crescerem em um mu ndo digital
mais seguro e acessível para todas as organizações.

ISH Academy e demais treinamentos
A Companhia e suas futuras controladas estão desenvolvendo uma unidade formal de treinamento em tecnologia para seus colaboradores, por meio do
programa ISH Academy, visando ampliar sua atratividade de jovens estudantes e sua capacidade de multiplicar o conhecimento po r meio de uma estrutura
formal e profissional de disseminação de conhecimento, com treinamentos de hard skills e soft skills, com profissionais altamente qualificados, tendo como
objetivo o desenvolvimento de novos profissionais que sejam capazes de atuar a curto e médio prazo em empresas. Com o robusto processo de formação
de profissionais de cibersegurança, por meio do ISH Academy, a Companhia e suas futuras controladas irão formar profissionais com a cultura ISH,
buscando manter estes talentos na Companhia e de suas controladas pelo maior tempo possível.
Os candidatos elegíveis ao programa de formação da ISH Academy serão estudantes cursando os últimos períodos de qualquer curs o de
tecnologia da informação no país, sem ser exigido conhecimento prévio na área. Ao comp letarem um ciclo de formação de cerca de 1 ano, os
estagiários poderão ser efetivados como analistas de cibersegurança em uma das várias unidades de negócio da Companhia ou de suas
controladas. De três em três meses novos profissionais serão inseridos no programa criando uma esteira de formação constante, e para reter
os profissionais formados, todos serão submetidos a uma política de investimento, onde precisam permanecer um período mínimo de 3 anos na
Companhia ou em suas controladas. Ao final do programa os jovens que concluírem com aproveitamento mínimo poderão assumir vagas dentro
da Companhia ou de suas controladas, se disponíveis, e com isso suprir a necessidade de mão de obra especializada, além de po der construir
uma carreira sólida na Companhia ou em suas controladas. Nas próximas turmas serão contemplados estudantes de outras regiões do Brasil,
em especial onde a Companhia, por meio de suas controladas mantém escritórios operacionais regionais.
Apenas entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021 foram subsidiadas mais de 200 capacitações técnicas distribuídas entre cursos,
treinamentos, workshops e certificações para os colaboradores. Sempre pensando no desenvolvimento de seus colaboradores e na manutenção
de seus profissionais estratégicos dentro da Companhia, desenvolveu-se uma nova estrutura dentro da área de “gente e gestão”, denominada
People Analytics, para aplicar inteligência artificial a todos os dados de gente e gestão da empresa. A área mantém informações estratégicas
sobre o nível de satisfação de seus colaboradores e principais talentos, quem são seus pares nos principais concorrentes da Companhia e de
seus controladas, quais seus níveis de receptividade para aceitar uma nova proposta de trabalho, em quais localidades no Bras il a Companhia e
suas futuras controladas possuem mais facilidade de contratação, qual o valor médio estimado de salário e benefícios dos concorrentes, den tre
outros, gerando um direcionamento estratégico e cirúrgico no momento da contratação e da retenção de seus colaboradores.

Programa de retenção de talentos
Há quase 8 anos, a ISH Tecnologia deixou de ser uma empresa integradora de tecnologia, em que os fatores de sucesso eram a pr ópria
tecnologia e os fabricantes, e passou a ser uma empresa de prestação de serviços customizados de cibersegurança e infraestrutura em tecnologia
da informação, com a missão de tornar o mundo digital mais seguro e acessível para as organizações, em que as pessoas passara m a ser o
principal fator de sucesso da empresa.
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Atração/captação

Desenvolvimento

Retenção

O plano de retenção de talentos é baseado nas principais práticas de mercado e também nas necessidades dos colaboradores, ide ntificadas
através da pesquisa do prestador de serviços Great Place to Work , nas entrevistas de desligamento, e também na percepção da liderança e da
equipe de Recursos Humanos, que acompanha o dia a dia dos colaboradores na Companhia e em suas controladas.
Na pesquisa realizada pelo Great Place to Work em 04 de abril de 2021, foi questionado o principal motivo para permanência do s colaboradores
na Companhia e em suas controladas e as respostas foram (por percentual de respondentes):

Programa de desenvolvimento de líderes
A Companhia e suas futuras controladas criaram o programa de desenvolvimento de líderes, realizado em conjunto com uma empresa de
consultoria privada, como uma das saídas do processo de assessment no Redesenho da Estrutura Organizacional e do Modelo de Gestão da
Companhia e de suas controladas, tendo como objetivo potencializar a liderança da Companhia e de suas controladas por meio do
desenvolvimento de competências essenciais para um líder diante dessa nova estrutura definida. O programa está dividido em qu atro etapas:
•

Encontros com Gerentes: Etapa composta por diversos encontros on-line, conduzidos por consultores especializados, nos quais são
abordados temas diversos, identificados por meio do assessment, como pontos de desenvolvimento coletivo da liderança da
Companhia e de suas controladas, tais como ferramentas gerenciais, comunicação, gestão de pessoas, gestão de conflitos, entre
outros.

•

Encontros com CEO e Diretores: Esta frente também é conduzida por consultores especializados, sendo composta por encontros
coletivos on-line em conjunto com o CEO e todos os Diretores para tratar de temas específicos relacionados ao papel de alta liderança.
São realizados encontros individuais dos líderes em desenvolvimento, com cada um dos Diretores e CEO a fim de acompanhá -los de
forma mais próxima na evolução dessas competências e do sumário do assessment de sua diretoria.

•

Road of skills: Alguns líderes da Companhia e de suas controladas foram selecionados pela Diretoria para fazer um programa de
desenvolvimento mais profundo com a empresa de consultoria, denominado Road of Skill, ou seja, uma solução educacional online
para o desenvolvimento do profissional do futuro, para os potenciais líderes da Companhia e de suas controladas. O programa
consiste em uma experiência de alto valor para o indivíduo e para a empresa, possibilitando que profissionais de diversos perfis
alcancem sua máxima performance.

•

Mentoria de Gente e Gestão: A mentoria é realizada por consultores de empresa especializada, em conjunto com a liderança do time
de recursos humanos da Companhia e de suas controladas, tendo por objetivo oferecer orientações na construção de planos
estratégicos e integrados de gestão de pessoas, por exemplo, workforce planning, cultura, gestão da mudança, jornada do
colaborador, dentre outros.

Estratégias
A companhia identifica diversas avenidas de crescimento para os próximos anos, as quais estão inseridas como base da sua estr atégia de
aceleração do crescimento. Para a expansão de suas operações, a Companhia e suas futuras controladas olham para estratégia de crescimento
orgânico, com oportunidades de cross-sell e up-sell, expansão das vendas por canal, expansão geográfica, exploração de tendências de mercado
como IoT e Nuvem, além do desenvolvimento de novos produtos e potenciais oportunidades de M&A que podem auxiliar em muitas das frentes
propostas, com a vantagem da redução de time-to-market.
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Crescimento Orgânico
Hoje, no grupo das mil maiores empresas do Brasil, conforme relatório Valor1000 a Companhia e suas futuras controladas atendem a cerca de
8% delas, sendo que o restante não está necessariamente atendido por soluções robustas de cibersegurança (o que é comp rovado pelos ataques
cibernéticos sucessivos a grandes empresas brasileiras), restando possível um vasto mercado para novos clientes. Além disso, a Companhia e
suas futuras controladas também estão em processo de desenvolvimento de produtos, conforme demonstrado acima, para criar ofertas em
outras camadas do mercado de empresas de médio porte a partir de 100 usuários de TI. Devido à crescente complexidade dos ambi entes de
cibersegurança e ao surgimento de novas necessidades ligadas a ciber privacidade e à L GPD, a Companhia e suas futuras controladas identificam
a possibilidade de aceleração de up-sell e cross-sell nos atuais clientes, devido à modularidade das soluções existentes – como o ISH Vision – e
a possibilidade de agregar novos módulos e funcionalidades com extrema velocidade, tornando possível criar novas ofertas com agilidade
suficiente para capturar as novas oportunidades de mercado antes da concorrência.

Expansão Geográfica
Em 30 de junho de 2021, a Companhia possuía uma presença geográfica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com sua sede em
Vitória – ES, escritórios operacionais em São Paulo – SP, Brasília – DF, Belo Horizonte – MG, Goiás – GO, Rio de Janeiro – RJ e Curitiba – PR e
um escritório operacional internacional em Fort Laudardale, nos Estados Unidos da América. A Companhia e suas futuras controladas possuem
diversos clientes que atuam na América Latina, incluindo na Argentina, Chile e Colômbia e nos Estados Unidos da América. Seu reconhecimento
internacional a faz ser posicionada ao lado de grandes empresas multinacionais do setor de cibersegurança, conforme mostrou a MSSP.
Ainda assim, a Companhia e suas futuras controladas enxergam uma imensa oportunidade de crescimento por meio da expansão geográfica, com a
abertura/implantação de novos escritórios em centros estratégicos no Brasil onde a Companhia e suas futuras controladas hoje não possuem filiais, apenas
clientes (i.e. Porto Alegre, Fortaleza e Manaus) e em países da América Latina com grande mercado potencial sub -atendido, incluindo países nos quais a
Companhia já oferta seus produtos e serviços a clientes nacionais que possuem atuação internacional (i.e. Argentina e Chile).
Além da América Latina, a Companhia estuda novos mercados, sem planejamento concreto no momento, mas nos quais acredita que poderia
ter bom potencial de atração de clientes como Estados Unidos da América. A forte demanda de serviços de cibersegurança e a es cassez de
recursos humanos capacitados em algumas regiões, além do elevado custo de contratação e retenção de profissionais, possibilitam uma atuação
para outros países a partir do Brasil e de bases locais.

Desenvolvimento de Novos Produtos
Trata-se de uma das principais avenidas do crescimento futuro pretendido para a Companhia e suas futuras controladas, à medida em que
permite a ampliação e o incremento da competitividade das ofertas e cria “pequenas startups” dentro da própria Companhia e de suas
controladas, com o desenvolvimento de produtos que podem ter vida própria e ser comercializados via amplas redes de distribuição e canais.
São soluções inovadoras e complementares aos serviços e produtos atuais da Companhia e de suas controladas, a saber:
•

Mantis – Digital Risk Protection: O Mantis é um produto proprietário desenvolvido no ISH Labs que faz proteção de riscos digitais,
sendo parte dos serviços de risco cibernético da plataforma ISH Vision, realizando monitoramento contínuo em superfície, deep e
dark web, identificando dados vazados, menções a marcas e pessoas relevantes em organizações e reportando o que encontra de
maneira ágil para que a resposta adequada possa ser dada. Ele explora um segmento novo de mercado em cibersegurança chamado
de proteção de riscos digitais. De acordo com o Instituto de Pesquisa Gartner, trata-se de uma tecnologia que se encontra na fase
de gatilho de inovação , acarretando interesse de clientes com demanda reprimida para essa tecnologia, e da imprensa, o que gera
publicidade significativa. Lançado em 1º de maio 2021, no primeiro mês de opera ção bateu a meta de vendas para o trimestre. É
um produto que é utilizado como um dos módulos do ISH Vision, que já foi desenvolvido em português, inglês e espanhol pensand o
na expansão internacional do produto por distribuidores e canais de distribuição.

•

SIEM/SOAR (Security Information and Event Manager / Security Orchestration Automation Response): o SIEM é um software base de
qualquer oferta de serviço de MDR (Monitoramento, Detecção e Resposta), estando na base do ISH Vision. É uma solução que monitora tudo
que acontece na rede, nas instalações e nos ativos dos clientes e identifica comportamentos ou eventos anômalos, classificado s como
incidentes. É o primeiro passo de qualquer estratégia de ciberdefesa efetiva, originando as ações de respostas a incid entes. A Companhia e
suas futuras controladas estão desenvolvendo um SIEM proprietário, para substituir SIEM de parceiros tecnológicos estrangeiros em parte de
sua base de clientes, que possuem custo em dólar, para gerar aumento de escalabilidade, pois a Companhia e suas futuras controladas
poderão configurá-la e ofertá-la de diferentes formas. Ainda, isto viabiliza a criação de ofertas para parcelas do mercado que hoje não são
atendidas – como o mercado de PMEs (Pequenas e Medias Empresas) – em função do elevado custo das ofertas existentes de MSSP
(managed security service provider, ou provedor de serviços de segurança gerenciado). Ter uma solução própria precificada em real permite
reduzir o custo de insumos envolvidos na criação dessas ofertas e, portanto, torna viável criar produtos com ticket médio menor, além de
possibilitar um aumento de margem operacional na base de contratos existente.

•

Vision Portal (Gestão de Indicadores de Segurança): o Vision Portal pode ser compreendido como uma solução que permite realizar
a gestão consolidada de todas as soluções de cibersegurança dos clientes da Companhia e/ou de suas controladas, agregando os
dados de todas as plataformas para permitir uma visão do gestor de conformidade, gestor de contratos e o gestor de ci bersegurança.
No Vision Portal são condensadas as visões estratégicas, táticas e operacionais que sumarizam para os clientes da Companhia e de
suas controladas o status da segurança de seus negócios sob sua gestão. É uma forma do cliente entender como e po rque está
seguro através dos nossos serviços gerenciados de segurança da Plataforma ISH VISION. Assim como no SIEM, a Companhia estima
que o desenvolvimento e evolução do Vision Portal trará maior rentabilidade, maior ganho de escala, e redução de custos c om
consequente criação de ofertas para públicos hoje não atendidos.

•

BAS (Breach Attack Simulator): O BAS é uma ferramenta que realiza de forma constante e automatizada teste de invasão nas
instalações dos clientes, auferindo efetividade e a assertividade das estratégias de defesa em uso. A exemplo do Mantis, esse é um
produto que se encontra no início da sua curva de maturidade no mundo de cibersegurança, possuindo potencial de ganho de
mercado e será um módulo da oferta do ISH Vision, desenv olvido em português, inglês e espanhol.

•

ISH Box (Virtual Private Network, Firewall e SD-WAN): o ISH Box já existe atualmente como plataforma de VPN e está em
desenvolvimento para se tornar um produto vendido como plataforma em nuvem que levará para o públi co de pequenas e médias
empresas uma oferta padronizada e de fácil implementação de VPN, Firewall e SD-WAN “all-in-one”. Com a conclusão do projeto do
ISH Box, será possível acessar o mercado de SMB com uma oferta consistente e diferenciada da concorrência pelo seu custo em
real, pela sua simplicidade de operação e facilidade de implementação.

•

Hermes (cybersecurity awareness and training solution): um dos pontos mais fracos na equação de cibersegurança necessária para
assegurar proteção de ameaças digitais efetiva é o elemento humano. O Brasil carece de uma rápida evolução no que o mercado
chama de cybersecurity awareness, ou conscientização cibernética, nas organizações. Isso só será atingido com treinamento e
capacitação constantes, e esse aspecto abriu uma avenida de oportunidades para treinamento. O Hermes será o produto da ISH
Tecnologia para endereçar essa necessidade das empresas de contarem com uma solução integrada de formação e treinamento dos
seus colaboradores em consciência cibernética.
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Novos Canais
Nos últimos anos a Companhia e suas futuras controladas habilitaram canais relevantes no mercado, como a Scansource, para a venda de
produtos próprios como o Cyberpass, e a Algar Telecom, com milhares de clientes em sua carteira. A partir do aprendiz ado obtido nessas
iniciativas, a Companhia e suas futuras controladas enxergam a oportunidade de ampliar sensivelmente os canais de distribuição de produtos e
serviços, não apenas no Brasil, mas potencialmente para outros países da América Latina, ampliand o o percentual de receita originado de vendas
por meio desses canais. No mês de junho de 2021 foi estabelecido o primeiro canal de parceria do ISH Vision com a Algar Telec om para
ampliação do seu portfólio de soluções de segurança da informação, inicialmente com oferta do produto “Vision MEDR – Managed Endpoint
Detection and Response ” para sua carteira de clientes corporativos utilizando seu time de vendas e marketing.

Crescimento Inorgânico (M&A)
O mercado de cibersegurança no Brasil é altamente fragmentado. A Companhia e suas futuras controladas enxergam inúmeras oportunidades de
crescimento por meio de aquisições de novas empresas, já tendo um pipeline de empresas em avaliação com cerca de 600 alvos ma peados e cerca de
90 empresas que estão em estágio avançado de análise para eventual negociação futura. A estratégia de crescimento inorgânico é assessorada pela
empresa de consultoria financeira Ártica Participações e Assessoria Financeira Ltda., que auxilia neste mapeamento e desenvolvimento das estratégias de
M&A da Companhia. A base da tese de aquisições é buscar alvos que tragam expansão geográfica com consistente base de clientes nessas localidades
ou que incorporem tecnologias que possam acelerar o ciclo de desenvolvimento de novos produtos.
Nesse sentido, a Companhia e suas futuras controladas pretendem alavancar ainda mais sua experiência operacional e técnica por meio da aquisição de
outras empresas do setor. Dentre seus pilares de estratégia para M&As está a aquisição de empresas com tecnologias e produtos complementares aos
seus atuais, com alto cross-selling e up-selling (SaaS, IoT, inteligência artificial, educação de cibersegurança, machine learning, data Science e big data),
empresas que auxiliem na sua expansão geográfica, principalmente em estados selecionados do Brasil e na América Latina, e empresas que proporcionem
aquisição de clientes e retenção de talentos, ou seja, competidores com base de clientes e colaboradores complementares e receitas recorrentes.
A Companhia e suas futuras controladas seguem pilares estratégicos de M&A que olham para três possibilidades diferentes: aquisições focadas
em expansão de tecnologia e produtos complementares, expansão geográfica ou aquisição de clientes e talentos. Ao todo, em jun ho de 2021,
são 600 ativos em verificação, dos quais 42 se encontram em fase de negociação.

Fonte: Companhia

Exploração de tendências de mercado como Privacidade, IoT e Nuvem
A chegada da LGPD ao Brasil e o aumento da preocupação da sociedade com as questões ligadas à privacidade vêm colocando cresc ente pressão
nas empresas que de alguma forma armazenam ou utilizam dados de clientes. Na área de IoT, a Companhia e suas futuras controladas visam
dispositivos conectados na vida cotidiana, sendo que cada um desses dispositivos será uma porta de acesso para informações pe ssoais e
corporativas e, portanto, precisarão de proteção. A aceleração da transformação digital, em grande parte impulsionada pela pandemia da covid19, também acelerou a migração das empresas para a nuvem, o que gera inúmeras oportunidades a partir do momento em que a util ização da
nuvem pelas corporações torna o seu perímetro de proteção indefinido e aumenta a nece ssidade de implementar soluções robustas de proteção
digital para assegurar a integridade e a disponibilidade das informações armazenadas na nuvem. A Companhia e suas futuras controladas já
possuem ofertas em cada uma dessas vertentes de crescimento e pretendem ampliá-las, tentando se posicionar como líder no fornecimento de
soluções específicas para cada uma delas.
Principais Informações Operacionais e Financeiras
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados:

Dados Financeiros e Operacionais
Período de seis meses findo em 30 de junho de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

2021

2020

2020

2019

2018

Bookings( 1) ................................................

180.994

152.091

359.330

228.787

193.401

Receita líquida ...........................................

131.375

97.040

223.263

156.042

120.324

Lucro bruto ................................................

44.504

32.223

69.876

52.595

48.189

Lucro líquid o ..............................................

9.308

4.255

7.098

2.877

5.404

Margem líquida ..........................................

7,1%

4,4%

3,2%

1,8%

4,5%

Ajustado (2) (3) ...................................

26.624

16.437

33.051

25.874

28.004

Margem EBITDA Ajus tado (% ) .....................

20,3%

16,9%

14,8%

16,6%

23,3%

Em R$ mil, exceto %s

EBITDA

(1)

Bookings se referem ao preço total dos produtos e serviços fornecidos em um contrato pela ISH aos seus clientes. O valor total de bookings de um determinado
período se refere ao valor total de todos os contratos vendidos durante o período.
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(2)

(3)

O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pelo Grupo ISH e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa financeira líquida, pelo imposto de
renda e contribuição social, pelos custos e despesas de depreciação e amortização e por despesas com serviços de consultoria. O EBITDA Ajustado não é uma
medida contábil definida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS e não representa os fluxos de caixa par a os períodos/exercíci os
apresentados e não deve ser considerado como substituto ou alternativa ao lucro líquido, indicador de desempenho operacional, medida de liquidez, tampouc o
como base para a distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA Aj ustado de maneira diferente do Grupo ISH. Para reconciliação do
lucro líquido para o EBITDA Ajustado, vide seção 3.9 do Formulário de Referência da Companhia.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das operações de arrendamento (IFRS 16/CPC 06 (R2)) emitidas pelo
IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações
financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 não foram ajustadas para refletir a adoção desta norma e, por isso, algumas informações
financeiras não são comparáveis com os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta
forma, o EBITDA Ajustado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram impactados pela adoção do IFRS16/CPC 06 (R2) e,
consequentemente, não é comparável aos valores apresentados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Pela análise da tabela acima, é possível concluir que a Companhia, por meio de suas controladas, cresceu mais de 30% por ano em bookings,
desde 2018. No entendimento da Companhia, este fato decorre da procura pelas melhores alianças tecnológicas e por oferecer as ferrament as
certas e ajudar as empresas a operarem em com segurança e acessibilidade.
Prêmios e certificações
Abaixo seguem os principais prêmios e certificações recebidos pela Companhia ou por suas controladas:
• 2004

A ISH Tecnologia foi certificada em ISO 9001, que garante a conformidade da Companhia com as normas do sistema
de gestão da qualidade (SGQ) de reconhecimento internacional.

• 2011

A ISH Tecnologia obteve novas certificações: ISO 20000 e ISO 27001. A ISO 20000 foi a primeira norma editada pela
ISO sobre gestão de qualidade e boas práticas de serviços de TI e a ISO 27001 garante um padrão de gestão da
segurança da informação.

• 2012

A ISH Tecnologia figurou pela primeira vez no ranking: As Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem no Brasil –
2012, publicado pela revista EXAME.

• 2013

Março: A ISH Tecnologia foi premiada como Aruba Networks Latin America Partner of the Year 2013 e também foi
premiada Aruba Networks Latin America Partner of the Year 2013.

• 2014

A ISH Tecnologia foi listada como “As Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem no Brasil – 2014” pela revista
Exame.

• 2015

A ISH Tecnologia foi premiada como SYMANTEC Latin America & Caribbean Partner Of Year 2015.

• 2018

A ISH Tecnologia é incluída no ranking das 250 maiores empresas MSSP (Managed Security Service Provider) do mundo
na posição 27ª segundo a publicação da MSSP Alert.

• 2019

Julho: A ISH Tecnologia recebeu o selo Certigov – Certificação de Compliance e Melhores Práticas de Vendas ao Governo
pela Certigov.

Outubro: A ISH Tecnologia volta a figurar no ranking das 250 maiores empresas MSSP (Managed Security Service
Provider) do mundo, na 33ª posição, segundo a publicação da MSSP Alert.
• 2020

Abril: A ISH Tecnologia recebeu o selo “Great Place to Work” pela empresa Great Place to Work.
Agosto: A ISH Tecnologia foi destaque no ISG Provider Lens Cyber Security – Solutions & Services – Brazil de 2020.
Setembro: A ISH Tecnologia figura na lista das 250 maiores empresas MSSP do mundo na posição 27º, sendo o 1º
lugar entre as empresas brasileiras presentes no ranking internacional, publicado pela MSSP Alert.

Eventos Recentes – Impactos da Pandemia da Covid-19 nas Atividades da Companhia e de suas controladas
Ainda que a Companhia e suas futuras controladas tenham sido afetadas pela pandemia decorrente da covid-19 e tenham tido que migrar parte
adicional de sua equipe de colaboradores para o regime de home office, se adaptaram positivamente ao trabalho a distância e m antiveram seu
nível de crescimento de receita acima de 30% em 2020. A Companhia e suas futuras controladas acreditam que esse crescimento foi incentivado
positivamente pela implementação de trabalho a distância pelos seus clientes, o que gerou a demanda de produtos e serviços ad icionais de
cibersegurança.
Pelas atividades da Companhia e de suas controladas se enquadrarem como atividades essenciais, nos termos do art. 3, inciso X XIII do Decreto
10.282, de 20 de março de 2020, mantiveram as suas atividades, prestação de serviços e oferta de seus produtos neste período e os impactos
econômicos e sociais da pandemia da covid-19 afetam e poderão afetar a Companhia e suas futuras controladas no cenário macro, considerando
a economia nacional. Apesar de ser considerada uma atividade essencial, a Companhia e suas futuras controladas facultaram aos seus
funcionários a possibilidade de trabalho remoto, o que foi aderido pela maioria de seus colaboradores, e minimizou a possibil idade de
contaminação de seus funcionários.
Além de facultar a instituição de trabalho remoto para os colabores que assim o desejassem, a Companhia e suas futuras controladas adotaram
todas as medidas de sanitização e higienização dos ambientes em suas sedes físicas, distanciamento social entre os locais de trabalho, e uso
obrigatório de máscaras desde o início da pandemia, fazendo com que a covid-19 não representasse um impacto financeiro ou social no ambiente
corporativo e de convivência da Companhia e de suas controladas.
Desta forma, a Companhia e suas controladas entendem que por prestarem um serviço essencial aos seus clientes, não houve impacto financeiro
negativo relevante em suas atividades em função da pandemia da covid-19.
Eventos Subsequentes das Demonstrações Financeiras

Reestruturação societária
Em 02 de junho de 2021, foi constituída a Companhia, com sede em Vitória -ES e com o objetivo de atuar como holding da ISH Tecnologia S.A.
e da Integrasys. Em 02 de junho de 2021 foi realizado o aporte de capital no montante de R$ 1 mil na ISH Tech pelos seus acio nistas. O
organograma abaixo demonstra o grupo econômico da Companhia e de suas controladas no após a reestruturação societária.
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Operações de mútuos junto a acionistas e partes relacionadas
Em 29 de junho de 2021, a ISH Tecnologia S.A. recebeu o valor de R$ 5.713 mil, referente à quitação do mútuo existente com a Enseada
Empreend imentos Imobiliários Ltda.
Em 30 de junho de 2021, os acionistas da Companhia firmaram contratos de mútuo junto à ISH Tecnologia e Integrasys no valor total de
R$12.521 mil, com remuneração de 0,37% ao mês acrescida da variação do CDI. Os contratos preveem ainda a compensação dos valo res
mutuados com futuros créditos que venham a ser detidos pelos acionistas em face das empresas do Grupo assim como a destinação de forma
prioritária por parte dos acionistas do fruto de futuras vendas de participação societária das empresas do Grupo à restituiçã o do valor do mútuo.
Em 30 de junho de 2021, os acionistas da Companhia firm aram instrumento particular de confissão de dívida junto à ISH Tecnologia e Integrasys
no montante de R$6.894 mil, dos quais R$6.800 mil encontravam -se em aberto como valores a receber dos acionistas em 31 de dezembro de
2020, sem juros remuneratórios. A maior parte dos valores em questão foram repassados aos acionistas a título de antecipação de lucros
durante o ano de 2020, mas que ao encerramento das respectivas demonstrações contábeis, os devedores acabaram por perceber di videndos
superiores aos finais, que não vieram a se concretizar. Os instrumentos de confissão de dívida preveem ainda a compensação dos valores
devidos com futuros créditos que venham a ser detidos pelos acionistas em face das empresas do Grupo assim como a destinação de forma
prioritária por parte dos acionistas do fruto de futuras vendas de participação societária das empresas do Grupo à restituição do valo r da dívida.
ESTRUTURA ACIONÁRIA
Na data deste Prospecto, a estrutura societária da Companhia é a seguinte:
Acionista
Rodrigo Volk Etienne Dessaune.................................................................
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato ...........................................................
João Paulo Barros da Silva Pinto ...............................................................
Allan Marcelo de Campos Costa ................................................................
Ações em Circulação..............................................................................
Total .................................................................................................

Ações Ordinárias
523
261
116
100
1.000

%
52,26
26,13
11,61
10
100%

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas da Companhia, incluindo o acordo de acionistas celebrado entre eles, ve ja a seção “15.
Controle”, no Formulário de Referência, a partir da página 705 deste Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA
As atividades, situação financeira, resultados operacionais e estratégias da Companhia estão sujeitos a diversos fatores de risco. Abaixo estão listados apenas
os cinco principais fatores de risco que podem nos afetar de forma adversa e relevante. Para mais informações sobre os fatores de risco listados abaixo e sobre
os demais fatores de risco a que a Companhia está exposta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” a partir da página 94 deste
Prospecto, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 447 deste Prospecto.

A Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas a riscos de mudanças nas legislações de proteções de dados, desenvolvimento de
novos tipos de ataques cibernéticos e nas preferências dos consumidores e podem não responder de forma eficiente à tais alt erações, o
que pode vir a afetar de maneira adversa a aceitação dos seus produtos e serviços por seus clientes e seus resultados.
Os serviços e produtos da Companhia e de suas controladas são baseados em clientes cujas preferências não podem ser previstas com precisão
e estão sujeitas a mudanças rápidas, principalmente quando considerada as frequentes inovações tecnológicas do mundo globaliz ado atual e
frequentes incertezas jurídicas do Brasil. Se não forem alterados os serviços para adequá -los aos gostos e necessidades do cliente, a Companhia
e/ou de suas controladas poderão perder seus clientes para concorrentes. Qualquer falha para antecipar, identificar e respond er às inovações
tecnológicas e alterações em legislações pode afetar de maneira adversa a aceitação dos clientes aos seus serviços e produtos, o que poderia,
por sua vez, afetar de maneira adversa seu negócio bem como sua imagem junto aos consumidores.
A tecnologia da informação e o mercado de segurança cibernética estão em constante evolução. A Companhia e suas futuras controladas podem
não ser capazes de se adaptar de forma suficientemente rápida para atender às exigências dos clientes, preferências e padrões do setor. Podem
se deparar com obstáculos em busca de uma transformação digital relacionados à cultura corporativa, à complexidade organizacional, à falta
de processos que viabilizam a colaboração e inserção dos funcionários. Esses desafios podem provocar uma limitação no crescim ento dos seus
servidores e Data Centers e afetar de forma adversa os seus negócios e resultados.
Se não conseguir responder à urgência no atendimento de novos padrões e práticas do setor, seus servidores, Data Centers e su a tecnologia
própria poderão ficar ultrapassadas e afetar adversamente seus resultados.
Além disso, cada vez mais os criminosos inovam nas formas de realizar ataques cibernéticos e hackear pessoas físicas e jurídicas, de vendo as
tecnologias desenvolvias pela Companhia e por suas controladas e/ou as tecnologias de terceiros as quais a Companhia e sua s futuras
controladas representam, identificarem e responderem a novas e cada vez mais sofisticadas ameaças enquanto atende a requisito s técnicos
rigorosos nas áreas de desempenho, usabilidade e disponibilidade. A demanda pelos produtos da Companhia e de s uas controladas pode mudar
significativamente caso não sejam capazes de antecipar algum ataque cibernético e não sejam capazes de proteger os sistemas, dados ou
servidores de seus clientes, o que pode reduzir sua credibilidade e capacidade de vender seus s erviços ou produtos futuramente.
Pela atividade principal da Companhia e de suas controladas ser respostas a incidentes de segurança cibernética e prevenção d e ataques virtuais,
a Companhia e suas futuras controladas combatem as atividades desenvolvidas por hackers, podendo impactar a busca por receita ilícita dos
atacantes. Desta forma, a Companhia pode vir a se tornar alvo de ataques por hacker, o que pode impactar seus resultados fina nceiros, a
prestação de seus serviços e sua imagem reputacional.
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A Companhia e suas futuras controladas podem ser incapazes de desenvolver novas tecnologias para acompanhar a evolução das ameaças , das
necessidades tecnológicas ou de armazenamento de dados ou enfrentar atrasos imprevistos na disponibilidade de novas soluções e, portanto,
não atender às expectativas de seus clientes. Se não forem capazes de antecipar ou atender às necessidades em evolução e rigo rosas de seus
clientes, ou não responder rapidamente às mudanças nas expectativas ou demandas dos clientes (desenvolve ndo e lançando novas soluções
ou melhorias que podem responder com eficácia e eficiência a novas ameaças à segurança cibernética ou necessidades tecnológic as de maneira
contínua e oportuna), a posição competitiva da Companhia e suas futuras controladas, ne gócios e resultados financeiros serão prejudicados.
O desenvolvimento de produtos requer investimento, a eficácia de novas tecnologias é muitas vezes incerta, e o momento para l ançamento
comercial e disponibilidade de novas soluções e melhorias é incerto. Certos serviços ou produtos que a Companhia e suas futuras controladas
ofertam podem exigir prazos de entrega mais longos e os seus colaboradores podem não conseguir implementar os serviços ou pro dutos a
tempo de impedir um ataque cibernético. Um eventual ataque cibernético em larga escala ou uma alteração relevante na Lei Geral de Proteção
de Dados podem fazer com que a demanda por seus serviços ou produtos aumente desproporcionalmente e impossibilite de atender a todos os
clientes que necessitem o serviço ao mesmo tempo, o que pode ter um efeito material negativo. A ocorrência de qualquer um dos fatores acima
pode afetar adversamente resultados operacionais da Companhia e de suas controladas e causar um risco reputacional negativo.
Adicionalmente, para se preparar para um potencial evento que acarrete um aumento de demanda pelos produtos e serviços, a Companhia e/ou
suas controladas poderão ter que contratar pessoal temporário. Qualquer aumento dos colaboradores da Companhia e de suas cont roladas não
planejado (por exemplo, devido à duração e ao impacto contínuos da pandemia da covid-19 sobre a prestação de serviços e demanda dos seus
clientes) ou redução da demanda por serviços durante este período de pico de demandas, pode obrigar a vender produtos e serv iços a um preço
substancialmente menor, o que afetaria negativamente seus resultados operacionais e condição financeira. Tais flutuações em s eus resultados
operacionais e condição financeira podem afetar o valor de mercado de suas ações ordinárias.
Por fim, a introdução de novos produtos ou serviços por concorrentes, a aceitação do mercado de produtos ou serviços com base em te cnologias
emergentes e a evolução de novos padrões, sejam formalizados ou não, podem tornar as soluções existentes ou as estratégia s de crescimento
obsoletas ou tornar mais fácil para outros produtos e serviços competirem com soluções da Companhia e de suas controladas. Al ém disso, os
ciberataques modernos são qualificados para se adaptar a novas tecnologias e desenvolver novos método s de clientes violadores.
Tais mudanças na natureza das ameaças à segurança cibernética podem resultar em uma mudança nos gastos com segurança cibernét ica,
tecnologias da informação e com as nuvens desenvolvidas pela Companhia e nas preferências de soluçõ es pelos clientes da Companhia e de
suas controladas. Além disso, quaisquer alterações nos padrões de conformidade ou requisitos de auditoria aplicáveis aos seus clientes
empresariais e governamentais que não enfatizar os tipos de controles, monitoramento e análises que as soluções da Companhia fornecem,
impactariam adversamente sua demanda. Se as soluções não forem vistas pelos clientes como necessárias ou eficazes para atende r às suas
necessidades de segurança cibernética, armazenamento de dados ou infrae strutura de TI, a receita da Companhia e de suas controladas pode
não crescer tão rapidamente quanto o esperado ou, ainda, diminuir, e seus negócios serem prejudicados.

Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura ou eventuais im perfeições, falhas ou atrasos em produtos e
serviços necessários para manter sistemas de TI podem resultar em danos financeiros e reputacionais e na perda de contratos.
Incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida de informaçõ es da Companhia e de suas controladas e/ou das
informações de seus clientes ou em tempo de inatividade em seus servidores ou operações, o que pode afetá -la material e adversamente,
inclusive sua reputação. Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou outras informações comerciais sensíveis ou a
interrupção das suas operações podem afetar negativamente os resultados financeiros da Companhia e de suas controladas.
Além disso, as operações da Companhia e de suas controladas estão sujeitas a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou atrasos em
produtos e serviços que podem gerar a perda de contratos. Os produtos e serviços oferecidos pela Companhia e por suas control adas são
tecnicamente complexos que, quando introduzidos pela primeira vez ou lançados como novas versões, podem conter defeitos difíceis de serem
detectados e corrigidos em tempos considerados aceitáveis.
Pelas soluções e produtos da Companhia e de suas controladas e/ou seu parceiros tecnológicos serem complexos, erros, de feitos, interrupções ou outros
problemas de desempenho podem ocorrer. Por exemplo, é possível enfrentar interrupções e outros problemas de desempenho devido a uma variedade de
fatores, incluindo, mas não se limitando a mudanças na infraestrutura, erros humanos ou de software, restrições de capacidade devido a um número esmagador
de usuários acessar os sistemas ou Data Centers simultaneamente, fraude ou ataques de segurança. Em alguns casos, a Companhia e/ou suas controladas
poderão não ser capazes de identificar a causa (ou causas) desses problemas dentro de um período aceitável de tempo. Interrupções nas soluções, incluindo
a operação da inteligência cibernética da rede de ameaças e do armazenamento de dados dos clientes, pode impactar a receita d a Companhia e de suas
controladas ou fazer com que seus clientes deixem de fazer negócios consigo.
O regular funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação pode ser comprometido também por falhas na infraestrutura de
telecomunicação, sendo que uma interrupção prolongada poderá prejudicar o contínuo funcionamento das operações dos clientes da Companhia
ou de suas controladas. Assim, a existência de quaisquer falhas, defeitos e atrasos nas entregas e correções podem fazer com que o
relacionamento com os clientes seja abalado, tendo como resultado a perda da reputação e da força da marca, prováveis processos
administrativos ou judiciais, bem como desembolsos financeiros ou na perda de contratos. A ocorrência de qualquer um desses f atores poderá
afetar adversamente as atividades da Companhia e de suas controladas.
O risco de ocorrência de incidentes cibernéticos poderá ser acentuado em virtude da pandemia da covid -19. Devido à graves pandemias (tais
como a pandemia da covid-19 e novas ondas de contaminação decorrentes desta) ou adoção de novo modelo organizacional, as práticas de
trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia aumentaram, sendo que nos escritórios administrativos da Companhia houve, du rante um
período, adoção de regime de teletrabalho para a maior parte dos colaboradores administrativos e aprofundamento da utilização de ferramentas
de comunicação à distância. Um período prologando de regime de teletrabalho pode aumentar os riscos operacionais, incluindo, entre outros, o
risco de segurança cibernética, o que pode prejudicar a capacidade da Companhia de gerenciar seus negócios. Assim, uma falha na segurança
cibernética dos sistemas internos da Companhia poderá prejudicar sua reputação e marca e, ainda, pode causar um efeito advers o para os
negócios e resultados da Companhia.

A impossibilidade de implementar a estratégia de crescimento orgânico da Companhia poderá afetar adversamente a
Companhia e suas futuras controladas.
A capacidade de expansão orgânica da Companhia e de suas controladas depende de inúmeros fatores que estão fora de seu controle, tais
como demanda de seus clientes, sistemas de tecnologia da informação e disponibilidade de mão de obra capaz de performar seus serviços e
desenvolver seus produtos adequadamente. Além disso, a capacidade de expansão poderá ser prejudicada se não forem capazes de captar
novos clientes ou manter os clientes atuais. Ainda, os novos clientes poderão não alcançar o nível de receita e lucratividade no tempo estimado,
em comparação ao apresentado por clientes antigos. Caso a Companhia não seja capaz de implementar a sua estratégia de crescimento orgânico,
poderá sofrer uma desmobilização da equipe de colaboradores e atrasar a implementação de novos softwares e produtos em desenv olvimento,
o que poderá afetar adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.
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Ademais, caso venha a expandir suas operações para servidores ou sistemas onde ainda não atua, a Companhia e suas futuras con troladas poderão
enfrentar dificuldade relacionada ao pouco conhecimento e não ser bem-sucedida em novos investimentos. O sucesso da Companhia e de suas controladas
depende da sua capacidade de implementar e integrar novos serviços e alinhá -los à demanda dos clientes. Tendo em vista os constantes avanços
tecnológicos do mercado de TI e que as necessidades dos clientes são cada vez mais complexas e estes demandam constantemente novos serviços e
produtos, é possível que a Companhia não tenha a capacidade de desenvolver novas soluções ou de se adaptar a mudanças tecnoló gicas e de padrões
de mercado, bem como de melhorar o desempenho dos seus serviços e respectiva confiabilidade. As adaptações às mudanças tecnol ógicas podem
envolver investimentos substanciais, que poderão afetar seus resultados operacionais e situação financeira .

A estratégia de crescimento da Companhia e de suas controladas pode demandar uma expansão na capacidade da sede e dos
escritórios operacionais ou contratação de novos colaboradores. Caso, por qualquer motivo, não seja possível encontrar locais
adequados para estabelecer novos escritórios operacionais, ou contratar e integrar novos colaboradores capazes de executar
serviços de maneira eficaz, a Companhia e suas controladas poderão não conseguir entregar os serviços ou produtos ofertados,
o que poderá gerar um efeito negativo.
Neste sentido, não é possível assegurar que a capacidade de gerenciamento de crescimento da Companhia e de suas controladas s erá bemsucedida ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso não sejam capazes de ge renciar o crescimento de forma
satisfatória, a Companhia e suas futuras controladas podem perder sua posição no mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre
suas condições financeiras, resultados operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de sua emissão.
A estratégia de crescimento inorgânico da Companhia e de suas controladas e seus resultados financeiros e operacionais poderã o ser
adversamente afetados caso as operações e negociações de aquisições em andamento e as intenções de aquisições futuras não gerarem o
retorno esperado, resultarem em passivos provenientes das empresas adquiridas ou se a Companhia e suas futuras controladas nã o conseguirem
integrar as empresas de forma satisfatória.
A estratégia de crescimento inorgânico da Companhia e de suas controladas inclui a aquisição de ativos ou empresas que oferecem produtos e
serviços tecnológicos. Não é possível assegurar que a atual estratégia de aquisição trará resultados positivos no futuro. É p ossível que a
Companhia e suas futuras controladas enfrentem atrasos na execução do pipeline de aquisições que podem afetar adversamente os resultados
em trimestres futuros ou resultados anuais.
O crescimento da Companhia e de suas controladas, até o momento, não deve ser considerado como indicativo de crescimento futu ro, sendo
que a Companhia e suas futuras controladas podem não conseguir gerenciar o crescimento por meio de aquisições de maneira eficaz.
Os riscos que a Companhia e suas futuras controladas podem enfrentar no âmbito destas aquisições e dos processos de integraçã o de algum
dos ativos ou de alguma das empresas adquiridas incluem, dentre outros, os seguintes fatores: (i) possível inte rrupção das operações em curso
e desvio da atenção por parte da administração para atividades de transição, aquisição ou integração; (ii) dificuldade na int egração das operações
e atividades de ativos e das empresas adquiridas no sentido de obter as econom ias de escala e os ganhos de eficiência previstos, além de outras
incompatibilidades, inclusive na integração de recursos humanos e de outros recursos administrativos; (iii) perda de administ radores e
colaboradores importantes na condução dos negócios adquiridos; (iv) deterioração nas relações com clientes, parceiros ou fornecedores de
tecnologia e de produtos terceirizados, tanto da Companhia e de suas controladas, como das empresas adquiridas; (v) uma aquis ição, após
realizada, pode não se mostrar adequada a estratégia de negócios do Grupo ISH da forma esperada, podendo demandar investimentos adicionais
não previstos inicialmente ou não apresentar o retorno esperado do investimento realizado; (vi) a Companhia e suas futuras co ntroladas podem
ter dificuldades relacionadas: (a) à gestão dos produtos e serviços adquiridos; ou (b) à entrada em novos mercados nos quais não possuem
experiência ou que tenham experiência prévia limitada; (c) aos concorrentes que tenham posições de mercado mais fortes e cons olidadas nos
produtos e serviços adquiridos; ou (d) às autorizações regulatórias necessárias para os produtos e serviços adquiridos ou da própria empresa
adquirida; (vii) dificuldades para incorporar produtos e serviços adquiridos nas linhas de produtos e serviços existentes da Companhia e de suas
controladas, bem como manter padrões, controles, procedimentos, suporte e políticas de forma uniforme; (viii); como resultado das aquisições,
podem existir linhas de produtos e serviços diversos oferecidos, precificados e suportados de formas distintas, podendo afetar a qualidade do
atendimento, a decisão de compra do cliente para os clientes da Companhia e de suas controladas e atrasos em seus forneciment os ou entregas;
(ix) podem existir despesas não previstas ou custos superiores aos previstos decorrentes do contínuo apoio e desenvolvimento de produtos e
serviços adquiridos, do aumento dos serviços de suporte oferecidos aos novos produtos e serviços ou de operações relacionadas que sejam
mais complicadas do que previstos pela Companhia e/ou por suas controladas; (x) prejuízos decorrentes de falhas na diligência quando da
realização de tais aquisições ou de ocorrência de contingências não previstas; (xi) a Companhia e suas futuras controladas po dem não ser
capazes de obter aprovações rápidas ou estarem sujeitas a certas limitações, restrições ou outras sanções impostas aos seus negócios e aos
ativos ou empresas adquiridas por autoridades de defesa da concorrência, sindicatos, órgãos ou agências reguladoras, demais a utoridades
governamentais ou órgãos similares que podem afetar adversamente seus negócios, resultados em trimestres futuros ou resultado s anuais,
planos de integração e de oferta dos produtos e serviços adquiridos; (xii) a utilização de caixa como forma de financi amento para aquisições
pode limitar outros gastos potenciais, incluindo recompra de ações e pagamento de dividendos; (xiii) a Companhia e suas futuras controladas
podem sofrer demandas judiciais, administrativas e/ou arbitrais relacionadas a passivos dos a tivos ou das empresas adquiridas e serem obrigadas
a pagar valores para os quais não tenham direito à indenização destes respectivos vendedores ou em relação aos quais não cons igam receber,
total ou parcialmente, a indenização acordada com esses respectivos vendedores; (xiv) a Companhia e suas futuras controladas podem sofrer
questionamentos das autoridades fiscais referentes ao registro e a amortização de ágios para fins fiscais, bem como poderá ha ver potencial
perda no valor recuperável do ágio resultante de aquisições ou potencial acúmulo de contingências identificadas pré aquisição dos ativos e
empresas adquiridos; e (xv) a Companhia e suas futuras controladas podem ter dificuldades de aprovação por parte de credores, sócios ou
outros terceiros de certos termos e condições previstos nas aquisições.
Desta forma, a Companhia e suas futuras controladas podem não ser bem -sucedidas ao lidar com estes ou outros riscos, ou problemas
relacionados a qualquer aquisição futura, podendo ser afetadas adversamente pelos ativos ou empresas adquiridos ou que venham a ser
adquiridos. A materialização de qualquer risco relacionado a uma aquisição poderá afetar adversamente os negócios, resultados operacionais,
situação financeira e o valor dos valores mobiliários da Companhia e de suas controladas.
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A Companhia, suas controladas e/ou seus administradores e acionistas controladores estão sujeitos à eventuais decisões
desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais que podem acarretar impactos adversos financeiros e reputacionais.
A Companhia e suas futuras controladas, seus administradores ou seus acionistas controladores são e poderão ser réus em processos judiciais, administrativos
e arbitrais no curso normal dos seus negócios, incluindo, mas não se limitando a questões cíveis, tributárias, trabalhistas, societárias, de propriedade intelectual,
regulatórias, concorrenciais, ambientais e criminais, além de processos administrativos sancionadores/punitivos, termos de aj ustamentos de condutas (TAC)
investigações e inquéritos cíveis e criminais no âmbito de órgãos de controle como Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União, Tribunais
de Contas Estaduais, CVM, dentre outros, cujos resultados podem ser desfavoráveis. Decisões contrárias aos seus interesses, que eventualmente alcancem
valores substanciais ou impeçam a realização dos negócios conforme inicialmente planejados, poderão causar um efeito adverso. Além disso, a Companhia e
suas futuras controladas também podem ser partes em processos judiciais e administrativos que estão além do curso normal de seus negócios, que podem
acarretar impactos adversos à sua imagem. A decisão final desses processos pode exceder as reservas da ISH Tecnologia. Caso a s provisões não sejam
suficientes para pagar tais contingências quando devidas, diante de aspectos subjetivos e julgamentos críticos exercidos pela administração na determinação
da possibilidade de perda atribuída a cada processo, incorrerão em custos maiores que os estimados, os quais, se significativos, poderão afetar adversamente
os resultados operacionais e financeiros e causar impactos na reputação e imagem da Companhia e de suas controladas.
O envolvimento dos seus administradores e acionistas controladores em processos de qualquer natureza que prejudiquem sua imagem, ou
decisões que sejam contrárias aos seus interesses, incluindo decisões que impeçam a Companhia e suas futuras controladas de c onduzirem
seus negócios conforme planejado originalmente, podem vir a ter um efeito adve rso relevante, especialmente à imagem da Companhia.
Além disso, a Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas a processos trabalhistas no futuro, seja por parte de seus empregados, exempregados, terceirizados, prestadores de serviços autônomos, dentre outros. Não há como se garantir que o resultado desses processos será
favorável ou que as provisões serão suficientes para cobrir todas as responsabilidades decorrentes de tais processos. A Compa nhia e suas
futuras controladas também podem estar sujeitas a fiscalizações periódicas e regulares por órgãos governamentais, incluindo o Ministério da
Economia – Secretaria de Inspeção do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, em relação à conformidade das práticas com as obrigaçõ es
legais trabalhistas, incluindo situações envolvendo a saúde e segurança no trabalho. Essas fiscalizações podem resultar em multas e ações
judiciais que podem nos afetar de forma relevante e adversa.
Decisões judiciais e administrativas desfavoráveis à Companhia e/ou seus administradores e acionistas, especialmente em processos envolvendo
valores relevantes, matérias sensíveis e causas conexas, que alcancem valores substanciais, causem impacto na imagem da Comp anhia ou
impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito adverso nos resultados da Companhia, bem como
os negócios, a situação financeira e o valor de mercado das ações da Companhia podem ser adversamente afetados.
A Companhia e suas futuras controladas poderão enfrentar obstáculos para prestar ou oferecer garantias requeridas em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais. Adicionalmente, a Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas à fiscalização por difere ntes autoridades
federais, estaduais e municipais. Essas autoridades poderão autuá-las e tais autuações podem se converter em processos administrativos e,
posteriormente, em processos judiciais.
Decisões contrárias de valores substanciais ou que afetem as marcas, imagem ou habilidade de executar suas operações p lanejadas, poderão
causar um efeito adverso nos seus negócios, reputação, condição financeira e resultados operacionais. Com relação a esses pro cessos ou
procedimentos, vide itens 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 do Formulário de Referência da Companhia.
Se algum desses riscos se concretizar, eles podem resultar na incapacidade da Companhia de fornecer serviços aos clientes em tem po hábil ou
podem afetar os preços dos serviços da Companhia, que podem ter um efeito adverso sobre o negócio, a situação financeir a e os resultados
das operações da Companhia.

26

IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES,
DOS COORDENADORES DA OFERTA, DOS CONSULTORES E DOS
AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
ISH TECH S.A.
Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101
CEP
At.: Michelini Camuzzi Ferrari Storck
Tel.: +55 (27) 3334-8900
www.ish.com.br/
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A. ou
Coordenador Líder ou Agente
Estabilizador
Av. Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440,
7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Carlos Floriano
Tel.: +55 (11) 2767-6506
www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477,
14º andar, CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www.btgpactual.com
Consultores Legais
Locais da Companhia
Demarest Advogados
Avenida Pedroso de Morais, 1.201
CEP 05419-001, São Paulo, SP
At.: Sr. Lucas Tavares/Sr. João Paulo Minetto
Tel.: +55 (11) 3356-1791/+55 (11) 3356-1626
www.demarest.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
Paul Hastings LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041,
Torre D, 21º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. David Flechner
Tel.: +55 (11) 4765-3000
www.paulhastings.com/

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa/Sr. Caio Cossermelli
Tel.: +55 (11) 3147-2821/+55 (11) 3147-8622
www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 2.041
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Manuel Garciadiaz
Tel.: +55 (11) 4871-8401
www.davispolk.com
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Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes
S.S.
Rua Antônio de Albuquerque, nº 156, Edifício
Phelps Offices Towers, 11º andar Funcionários, CEP 30.112-010 - Belo Horizonte MG
At.: Sr. Bruno Costa Oliveira
Telefone: +55 31 3232 2100
www.ey.com.br

Assessor Independente da Companhia
Artica Participações e Assessoria Financeira
Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 1120, 9º andar,
CEP 04534-004, São Paulo, SP
At.: Sr. Luiz Fernando Lupinacci Penno
Tel.: +55 11 3707 1890
www.articainvest.com.br

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 201.
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SUMÁRIO DA OFERTA

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas
23 e 94, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de
Referência, na página 447 deste Prospecto, e nas demonstrações contábeis e respectivas notas
explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da
Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

[Inicialmente] [•] novas ações a serem emitidas pela Companhia
[unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais /
unicamente para fins de distribuição das Ações Suplementares /
unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares] e [inicialmente] [•] ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores
[unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais /
unicamente para fins de distribuição das Ações Suplementares /
unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares], todas ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.

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

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros
de administração, as em tesouraria e as ações de propriedade de
pessoas vinculadas aos acionistas controladores. Considerando
apenas a colocação das Ações inicialmente ofertadas, estimamos
que [•]% das ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
em circulação após a realização da Oferta. Para mais informações,
veja seção “Informações sobre a Oferta - Composição do Capital
Social” na página 47 deste Prospecto Preliminar.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até
a data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares)
poderá, a critério [dos Acionistas Vendedores/da Companhia/da
Companhia e dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com
os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de
Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Suplementares), ou seja, em até [•] ações ordinárias [a serem
emitidas pela Companhia / de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores / a serem emitidas pela
Companhia e de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores] [, na proporção indicada na página 48
deste Prospecto], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações incialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total de Ações inicialmente ofertado, ou
seja, em até [•] ações ordinárias [a serem emitidas pela Companhia
/ de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores / a serem emitidas pela Companhia e de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores] [, na
proporção indicada na página 48 deste Prospecto,], nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas,
conforme opção a ser outorgada [pela Companhia/ pelos Acionistas
Vendedores/pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação.

Agente Estabilizador ou
XP ou Coordenador Líder

A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A., agente autorizado a realizar operações de estabilização de preço
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro,
nos termos do Contrato de Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

XP Investments US, LLC, UBS Securities LLC e BTG Pactual US
Capital LLC, considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado imediatamente
após a distribuição das Ações e das Ações Suplementares, limitado ao
prazo máximo de seis meses, contados a partir da data de divulgação
do Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução
CVM 400, disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 81 deste
Prospecto Preliminar, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 81 deste Prospecto Preliminar, informando
acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, quando ocorrer a revogação,
suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta,
disponibilizados
nos
endereços
indicados
na
seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 81
deste Prospecto Preliminar.

30

Aprovações Societárias

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante
a CVM e a efetiva realização da Oferta Primária, mediante aumento
de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos da Lei
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições,
foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 28 de julho de 2021, cuja ata foi registrada em 18 de
agosto de 2021 perante a Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo (“JUCEES”), sob o nº 20210946644, e publicada no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo (“DIO/ES”) em [•] de [•] de
2021 e no jornal “A Tribuna” em [•] de [•] de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto
Social, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração
da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja
ata será devidamente registrada na JUCEES e publicada no DIO/ES
e no jornal “A Tribuna” na data de disponibilização do Anúncio de
Início.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores, que são pessoas físicas, para a participação
na Oferta Secundária e não será necessária qualquer aprovação em
relação aos Acionistas Vendedores para a fixação do Preço por
Ação[, incluindo a venda das Ações Adicionais].

Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, atuando também na qualidade de corretora
de títulos e valores mobiliários, após notificação aos demais
Coordenadores da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta,
dentro de 30 dias contados da data de início da negociação das
Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e
o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do
artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser
descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas as
disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente
Estabilizador poderá escolher livremente as datas em que realizarão
as operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão
da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
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Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em [•] de [•] de 2021, a ser novamente divulgado
em [•] de [•] de 2021, com a identificação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta e informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 81 deste Prospecto Preliminar.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.000
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias da ISH Tech S.A., a ser celebrado pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da
Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a

Contrato de Empréstimo

Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A., a ser celebrado entre
Rodrigo Volk Etienne Dessaune, na qualidade de doador, o Agente
Estabilizador, na qualidade de tomador e a Companhia na
qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech
S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores,
o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta, estes
últimos na qualidade de intervenientes anuentes, que rege os
procedimentos para a realização de operações de estabilização de
preços das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 pelo
Agente Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação
no Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado entre a
Companhia e a B3, o qual entrará em vigor na data em que tiver
início a negociação das Ações.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o UBS BB e o BTG Pactual, considerados em
conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 58 deste Prospecto Preliminar.

Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional, a fim de regular os esforços de colocação das Ações
pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros, exclusivamente no exterior.
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Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares, que
deverá ser realizada dentro do prazo de dois dias úteis contados da
data de divulgação do Anúncio de Início, com a entrega das Ações
considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares, aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares, que
ocorrerá no prazo de dois dias úteis contados da(s) respectiva(s)
data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares, inclusive.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio
da Oferta Primária da seguinte forma: (i) crescimento orgânico,
com ênfase nas áreas de marketing, vendas, infraestrutura e
recursos humanos, além de reforçar o capital de giro; (ii) pesquisa
e desenvolvimento, com a finalidade de oferecer novos produtos e
soluções para os seus clientes; e (iii) crescimento inorgânico, de
modo a oferecer novas tecnologias e produtos em novas
geografias, aumentar a base de clientes e a sua capilaridade e
agregar eventuais sinergias operacionais.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
revertidos integralmente aos Acionistas Vendedores.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As ações ordinárias de emissão da Companhia conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no
seu Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme
descritos a partir da página 6 deste Prospecto Preliminar e na seção
18 do Formulário de Referência, na página 728 deste Prospecto.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da quantidade
total de Ações incialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos Investidores da
Oferta Não-Institucional e dos Investidores Institucionais até a data da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato
de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados.
Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidos
Não-Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros
ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os
valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota
atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis, contados da data de disponibilização do
comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na

medida que não será admitida a distribuição parcial no âmbito da
Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta ”, na
página 97 deste Prospecto Preliminar.
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Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
aplicação de 20% sob o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por

Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a
capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na
Oferta”, na página 97 deste Prospecto Preliminar.
Faixa Indicativa

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

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”,
a partir das páginas 23 e 94 deste Prospecto Preliminar,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos na seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 447
deste Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

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

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois
é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que
pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais
e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e
no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com
relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar
da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das
Ações juntos aos Investidores Não Institucionais, por meio da
adesão à carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder.

35

Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados ( qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas
de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados
ao amparo do Securities Act; e (ii) investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
ou constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investido, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e pela CVM, nos termos da Resolução CMN 4.373,
da Resolução CVM 13, ou da Lei 4.131.

Investidores
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3 e investidores que sejam considerados profissionais
ou qualificados, nos termos da regulamentação da CVM em vigor, em
qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, incluindo instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, companhias seguradoras, sociedades de
capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar, fundos de investimento, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, condomínios destinados à
aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, em todos os casos, residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil, e Investidores Estrangeiros.

Investidores Não
Institucionais

Investidores Private e Investidores de Varejo, considerados
em conjunto.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pela Companhia [, seus Administradores] e
Acionistas Vendedores.

Investidores Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3, em
todos os casos, que (i) sejam considerados investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, (ii) que não
sejam considerados Investidores de Varejo, e (iii) que realizem
pedidos de investimento durante o Período de Reserva no âmbito
da Oferta do Segmento Private Lock-up e da Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up, observados o Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private.

Investidores Private

Investidores Private que concordarem, em seus respectivos Pedidos
de Reserva, com o Lock-up da Oferta do Segmento Private.

Investidores Private Sem

Investidores Private que optarem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, por não se comprometer com o Lock-up da Oferta do
Segmento Private.

Lock-up
Lock-up
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Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3, que realizem
pedidos de investimento durante o Período de Reserva no âmbito da
Oferta de Varejo Lock-up e da Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Investidores de Varejo

Lock-up

Investidores de Varejo que 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, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, por não se comprometer com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Lock-up da Oferta do

Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 20 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, Ações que
subscreverem/adquirirem no âmbito da Oferta do Segmento
Private Lock-up.

Segmento Private

Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private Lock-up, ao
realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais
Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela
B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private. Não
obstante o Lock-up da Oferta do Segmento Private, as Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private
Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser
consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com
os normativos da B3, independentemente das restrições
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private que
foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia,
nos termos dos normativos da B3. Para maiores informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up,
diante da impossibilidade da 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 101 deste Prospecto
Preliminar.
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Lock-up da Oferta de
Varejo

Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 15
dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, Ações que
subscreverem/adquirirem no âmbito da Oferta do Segmento Varejo
Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na alocação
prioritária da Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor Não
Institucional da Oferta de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de
Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira
mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para
este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na
Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up
da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis
para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso,
a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de
Varejo Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou
Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade da 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 101 deste Prospecto
Preliminar.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “[•]”.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em conjunto.

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores Private, no montante mínimo de 1% das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), na qual serão alocados os Investidores Private
Lock-up e os Investidores Private Sem Lock-up.

Oferta do Segmento
Private Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a colocação pública
para Investidores Private Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,8% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida;
e (ii) superior a 0,8% do total das Ações, 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.
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Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a colocação pública
para os Investidores Private Sem Lock-up, sendo certo que, caso
haja demanda de Investidores Private Sem Lock-up (i) de até 0,2%
do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 0,2% do total das Ações, 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.

Oferta de Varejo

Oferta destinada à colocação pública para Investidores de Varejo,
levando em consideração os esforços para colocação mínima de
10% do total de Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta de Varejo Lockup e Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a colocação pública aos Investidores
de Varejo Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de Investidores
de Varejo Lock-up de (i) de até 8% do total das Ações, tais pedidos serão
atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total das
Ações, 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 .

Oferta de Varejo Sem

No contexto da Oferta de Varejo, a colocação pública aos
Investidores de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up de (i) de até 2%
do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 2% do total das Ações, 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.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Oferta Não Institucional

Oferta aos Investidores Não Institucionais, à qual será assegurado
o montante de, no mínimo, 11% e, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, o montante de, no máximo, 30%, do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
realizada pelas Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a
Oferta de Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública primária das Ações, realizada no Brasil em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes
da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN,
pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Lock-up
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Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de Ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada
no Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

O

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

Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação [pela Companhia/
pelos Acionistas Vendedores/pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores], nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, para
colocação das Ações Suplementares, nas mesmas condições e
preço das Ações inicialmente ofertadas, opção essa a ser exercida
em função de prestação dos serviços de estabilização de preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores Não Institucionais,
no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser realizado mediante
preenchimento de formulário específico com uma única Instituição
Consorciada.

Período de Exercício

Período que se inicia na data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e termina no prazo de até 30 dias contados
da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, em que
o Agente Estabilizador tem o direito exclusivo de exercer a Opção
de Ações Suplementares.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de
[•] de 2021, inclusive, para formulação de Pedido 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
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

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 2º, inciso XII, da Resolução CVM 35: (i)
controladores e/ou administradores da Companhia e/ou 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 e/ou administradores das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv)
agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que
mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles vinculadas,
desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges ou
companheiros, ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2º grau
das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; (viii) clubes e
fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas
Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não
sejam pessoas vinculadas; e (ix) o Assessor Independente da
Companhia e/ou pessoas a ele ligadas (inclusive qualquer veículo sob
sua gestão ou administração).

Prazo de Distribuição

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou
aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado na Faixa
Indicativa. O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
Ação, será fixado após a realização do Procedimento de Bookbuilding,
e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação
coletada junta a Investidores Institucionais durante o Procedimento
de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço por
Ação é justificada na medida que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo
170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os
Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não
Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão do processo de determinação do Preço
por Ação.
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Procedimento de

Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da
Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no
exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo
44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda
superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas, não será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações
junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo as respectivas intenções de investimento automaticamente
canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não
Institucionais no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não
serão cancelados. A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das ações
de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam

Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ”, na

página 97 deste Prospecto Preliminar. Os investimentos realizados
pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência (incluindo as operações de total return swap), ou que se
enquadres dentre outras exceções previstas no artigo 48, II da
Instrução CVM 400, são permitidas na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins
do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual

contratação e realização de operações de hedge podem influenciar
a demanda e o preço das Ações ”, na página 99 deste Prospecto
Preliminar.
Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.,
incluindo seus anexos, elaborado nos termos da Instrução CVM 400
e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos, suplementos ou
erratas ao mesmo, incluindo o Formulário de Referência, conforme
alterado.
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Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações de Emissão da ISH Tech S.A., incluindo seus
anexos, elaborado nos termos da Instrução CVM 400 e do Código
ANBIMA, e quaisquer complementos, suplementos ou erratas ao
mesmo, incluindo o Formulário de Referência, conforme alterado.

Prospectos

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

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.

Rateio Oferta do
Segmento Private Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da
Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Private Lock-up, de modo que as Ações
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 de Varejo, observado os
limites previstos no âmbito da Oferta do Segmento Private, ou aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante de Ações
destinado à Oferta do Segmento Private Lock-up, será realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta do
Segmento Private Sem

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento 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 Ações
da Oferta do Segmento 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
Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores Private
Lock-up ou aos Investidores de Varejo, observado os limites
previstos no âmbito da Oferta do Segmento Private, ou aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante Ações
destinados à Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, será
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up
(a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta
de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, 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 Private, observado os limites previstos no
âmbito da Oferta de Varejo, ou aos Investidores Institucionais; ou
(b) exceda o montante de Ações destinados à Oferta de Varejo
Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações
de Ações.

Lock-up

Lock-up
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Rateio Oferta de Varejo
Sem Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva de Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) seja
igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo
Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos
os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão
destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos
Investidores de Varejo Lock-up ou aos Investidores Private,
observado os limites previstos no âmbito da Oferta de Varejo, ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos no âmbito
da Oferta de Varejo; ou (b) exceda o montante de Ações destinados
à Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 19 de agosto de 2021, estando a presente Oferta sujeita
a prévio registro na CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na seção
“Informações Adicionais” na página 79 deste Prospecto Preliminar.

Reorganização Societária

Após a consumação da Oferta com a fixação do Preço por Ação,
será cumprida a condição suspensiva imposta à contribuição ao
capital social da Companhia pelos Acionistas Vendedores da
integralidade de suas ações/quotas, conforme o caso, na ISH
Tecnologia S.A. e na Integrasys Comércio e Serviços de Informática
Ltda., de modo que as referidas sociedades passarão a ser
subsidiárias integrais da Companhia. Dessa forma, a Companhia
passará a controlar a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio
e Serviços de Informática Ltda., e por consequência, irá passar a
consolidar os seus resultados.
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Restrição à Venda de
Ações (Lock-up)

[A Companhia[, seus Administradores] e os Acionistas Vendedores se
comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, observadas as exceções previstas no Contrato
de Colocação Internacional e/ou nos respectivos Instrumentos de
Lock-up, a não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar,
emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor,
direta ou indiretamente, pelo período de 180 dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de
emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a
Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações
ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas
lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações. Para mais informações sobre os riscos relacionados à venda de
volume substancial de Ações, veja o fator de risco “A venda, ou a

percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e o
período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado
das Ações no mercado secundário ou a percepção dos investidores
sobre a Companhia”, na página 96 deste Prospecto Preliminar.
Termo de Adesão

O Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação Oferta Pública
de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A., firmado
na data de assinatura do Contrato de Colocação, pelos Coordenadores
da Oferta com as Instituições Consorciadas, representadas pela B3,
através dos quais cada Instituição Consorciada aderiu aos termos do
Contrato de Colocação.

Valor Mínimo de Pedido
O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 por
de Investimento na Oferta Investidor de Varejo.
de Varejo
Valor Máximo de Pedido
O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por
de Investimento na Oferta Investidor de Varejo.
de Varejo
Valor Mínimo de Pedido de O valor mínimo de pedido de investimento
Investimento na Oferta do R$1.000.000,00 por Investidor Private.
Segmento Private

superior

a

Valor Máximo de Pedido
O valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por
de Investimento na Oferta Investidor Private.
do Segmento Private
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Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva

O Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, o
Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento
Private, o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo e o Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do
Segmento Private, considerados em conjunto.

Valor Total da Oferta
Primária

R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais
e das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$1.000,00, totalmente subscrito e
integralizado, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Nos
termos do artigo 5º, § 7º do Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital
social mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de refor ma
estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de R$2.000.000,00, mediante
emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subsc rito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição/aquisição e integralização/liquidação.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares:

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias..........................
Total ...............................
(1)

Subscrito/Adquirido e Integralizado/Liquidado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)

(R$)

1.000
1.000

1.000
1.000

[•]
[•]

(R$)
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

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

Espécie e Classe de Ações

Subscrito/Adquirido e Integralizado/Liquidado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)

(R$)
Ordinárias..........................
Total ...............................
(1)

1.000
1.000

1.000
1.000

(R$)
[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

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

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias..........................
Total ...............................
(1)

Subscrito/Adquirido e Integralizado/Liquidado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)

(R$)

1.000
1.000

1.000
1.000

[•]
[•]

(R$)
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares:

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias..........................
Total ...............................
(1)

Subscrito/Adquirido e Integralizado/Liquidado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)

(R$)

1.000
1.000

1.000
1.000

[•]
[•]

(R$)
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, que são os
Acionistas Vendedores detentores da totalidade do capital social da Companhia na data deste
Prospecto, bem como a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares:

Acionistas
Rodrigo Volk Etienne Dessaune ...........
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato .....
João Paulo Barros da Silva Pinto..........
Allan Marcelo de Campos Costa...........
Ações em Circulação .........................
Total ............................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
523
52,26
261
26,13
116
11,61
100
10
1.000
100%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
100%

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

Acionistas
Rodrigo Volk Etienne Dessaune ...........
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato .....
João Paulo Barros da Silva Pinto..........
Allan Marcelo de Campos Costa...........
Ações em Circulação .........................
Total ............................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
523
52,3
261
26,1
116
11,6
100
10
1.000
100%
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Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
100%

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

Acionistas
Rodrigo Volk Etienne Dessaune ...........
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato .....
João Paulo Barros da Silva Pinto..........
Allan Marcelo de Campos Costa...........
Ações em Circulação .........................
Total ............................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
523
52,3
261
26,1
116
11,6
100
10
1.000

100%

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

100%

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

Acionistas
Rodrigo Volk Etienne Dessaune ...........
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato .....
João Paulo Barros da Silva Pinto..........
Allan Marcelo de Campos Costa...........
Ações em Circulação .........................
Total ............................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
523
52,3
261
26,1
116
11,6
100
10
1.000
100%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
[•]%
[•]
100%

Identificação dos Acionistas Vendedores
Segue abaixo qualificação dos Acionistas Vendedores:
RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG n°
589.040 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o n° 873.660.457-72, com endereço comercial na R. Judith
Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo.
ARMSTHON HAMER DOS REIS ZANELATO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial
de bens, engenheiro civil, portador do RG n° 837.438 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o n°
002.931.257-40, com endereço comercial na R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, na cidade
de Vitória, estado do Espírito Santo.
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador do
RG n° 4.597.936-9 SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob o n° 849.262.529-53, com endereço comercial
na R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo.
JOÃO PAULO BARROS DA SILVA PINTO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial
de bens, analista de sistemas, portador do RG n° 1.791.585 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o n°
012.832.619-10, com endereço comercial na R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, na cidade
de Vitória, estado do Espírito Santo.
Assessor Independente da Companhia
A Companhia contratou a Artica Participações e Assessoria Financeira Ltda. para a prestação de
serviços de assessoria financeira independente. Para informações sobre a remuneração do
Assessor Independente da Companhia, veja a seção “Custos de Distribuição”, na
página 54 deste Prospecto.
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O Assessor Independente da Companhia e as pessoas a ele ligadas (inclusive qualquer
veículo sob sua gestão ou administração) poderão participar como investidores da
Oferta, desde que observada sua condição de Pessoa Vinculada.
Acordo de Acionistas
Os Acionistas Vendedores celebraram um acordo de acionistas, tendo a Companhia como
interveniente anuente. Tal acordo prevê, dentre outras matérias, (i) restrições à transferência de
ações ordinárias de emissão da Companhia vinculadas ao referido acordo de acionistas; (ii) previsões
referentes ao direito de preferência de aquisição e ao direito de venda conjunta, obrigatória ou não
obrigatória, conforme hipóteses definidas no Acordo, de ações ordinárias de emissão da Companhia;
e (iii) matéria que os Acionistas Vendedores se comprometeram a votar de forma uniforme em todas
as Assembleias Gerais.
Para mais informações acerca do acordo de acionistas, veja o item 15.5 do Formulário de Referência,
na página 709 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de[, inicialmente] [•] novas Ações a serem
emitidas pela da Companhia [unicamente para fins de distribuição das Ações Adicionais / unicamente
para fins de distribuição das Ações Suplementares / unicamente para fins de distribuição das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares]; e (ii) secundária de[, inicialmente] [•] Ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores [unicamente para fins de distribuição das
Ações Adicionais / unicamente para fins de distribuição das Ações Suplementares / unicamente para
fins de distribuição das Ações Adicionais e das Ações Suplementares], a ser realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
CVM/SRE, com o Código ANBIMA e o Regulamento do Novo Mercado, sob a coordenação dos
Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas
a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta
por meio da adesão à carta convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Lí der para efetuar,
exclusivamente esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais .
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional,
junto a Investidores Estrangeiros, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos
de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução
CMN 4.373, da Resolução CVM 13, ou da Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. As Ações que forem objeto de esforços
de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros
serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda
corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil
em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, 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 Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou
subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons , conforme definido no
Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos
do Securities Act.
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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 Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares,
conforme abaixo definido) poderá, a critério [dos Acionistas Vendedores/da Companhia/da
Companhia e dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Suplementares), ou seja, em até [•] ações ordinárias [a serem emitidas pela Companhia / de emissão
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores / a serem emitidas pela Companhia e de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores] [, na proporção indicada neste
Prospecto], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais
serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada s (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais),
ou seja, em até [•] ações ordinárias [a serem emitidas pela Companhia / de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores / a serem emitidas pela Companhia e de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores][, na proporção indicada neste Prospecto] ,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser
outorgada [pela Companhia/ pelos Acionistas Vendedores/pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão
destinadas exclusivamente para a atividade de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão
da Companhia na B3. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não
serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente
Estabilizador terá o direito, mas não a obrigação, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em
comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação
do Preço por Ação.
Aprovações societárias
A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da
Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
previsto no Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus
termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 28 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente registrada em 18 de agosto de 2021 perante a
JUCEES sob o nº 20210946644, e foi publicada no jornal “A Tribuna” em [•] de [•] de 2021 e no
DIO/ES em [•] de [•] de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
previsto em seu Estatuto Social, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEES e publicada no DIO/ES
e no jornal “A Tribuna” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores, que são
pessoas físicas, para a participação na Oferta Secundária e não será necessária qualquer aprovação
em relação aos Acionistas Vendedores para a fixação do Preço por Ação[, incluindo a venda das
Ações Adicionais].
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Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo,
no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, o qual é meramente indicativa. Na
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observada as condições de eficácia descritas neste
Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor Inferior à Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM SRE,
hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as indicações
de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação
coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço de
mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá dil uição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a
um terço das Ações inicialmente ofertadas, não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das ações de emissão da Companhia
no mercado secundário. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na
página 97 deste Prospecto Preliminar
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Ações em Circulação ( Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do
capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar a
colocação das Ações Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de,
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando a
colocação das Ações Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de,
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do
capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”,
na página 47 deste Prospecto.
Quantidade, Montante e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia e as Ações a
serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, o Preço por Ação, o valor total das comissões a serem
pagas pela Companhia e Acionistas Vendedores aos Coordenadores da Oferta, bem como os recursos
líquidos das comissões oriundos da Oferta (sem considerar as demais despesas e tributos relativos à
Oferta).
Com a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.
Oferta
Quantidade
Oferta Primária ...............
[•]
Oferta Secundária ...........
[•]
[•]
Total ...........................
(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
[•]
[•]
[•]

Montante
[•]
[•]
[•]

Comissão
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, su jeitos
a alterações.
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Com a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações
Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ...............
Oferta Secundária ...........
Total ...........................
(1)
(2)

Quantidade
[•]
[•]
[•]

Preço por
Ação(1)
[•]
[•]
[•]

Montante
[•]
[•]
[•]

Comissão
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos (2)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, su jeitos
a alterações.

Com a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações
Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ...............
Oferta Secundária ...........
Total ...........................
(1)
(2)

Quantidade
[•]
[•]
[•]

Preço por
Ação(1)
[•]
[•]
[•]

Montante
[•]
[•]
[•]

Comissão
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos (2)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, su jeitos
a alterações.

Com a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ...............
Oferta Secundária ...........
Total ...........................
(1)
(2)

Quantidade
[•]
[•]
[•]

Preço por
Ação(1)
[•]
[•]
[•]

Montante
[•]
[•]
[•]

Comissão
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos (2)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, su jeitos
a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores , advogados,
consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas pela Companhia.
Não obstante, as comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles. Para mais detalhadas sobre as despesas, veja a seção “ Fatores de Risco

Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem
como arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará
os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia no período subsequente à realização da mesma ” constante na página 100 deste
Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação (2)..........................
Comissão de Colocação (3)..............................
Comissão de Garantia Firme (4) .......................
Remuneração de Incentivo (5) .........................
Total de Comissões ..................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções ..............
Taxa de Registro na CVM..............................
Taxa de Registro da B3 ................................
Taxa de Registro na ANBIMA.........................
Total de Despesas com Taxas ...................
Despesas com Auditores ...............................
Despesas com Advogados e Consultores (6) .......
Outras despesas da Oferta (7)(8).......................
Total de Outras Despesas .........................
Total de Despesas ....................................

Valor(1)

(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Total de Comissões e Despesas ................
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

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

Valor por
Ação

(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação, que representa [•]% da remuneração base. A remuneração base é aplicada sobre o produto resultante da
multiplicação da quantidade de Ações efetivamente colocadas pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação, que representa [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme, que representa [•]% da Remuneração Base.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incent ivo são de
ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, tais como atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão
da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow ).
Incluídos os custos estimados com traduções, printer, honorários do Assessor Independente da Companhia e outros. O Assessor
Independente da Companhia tem, dentre os elementos que compõem sua remuneração, parcela variável em função do Preço por Ação.
Ainda, na tabela acima, foram considerados [•]% de remuneração de incentivo (discricionária) em relação ao total de sua remuneração.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação (2)..........................
Comissão de Colocação (3)..............................
Comissão de Garantia Firme (4) .......................
Remuneração de Incentivo (5) .........................
Total de Comissões ..................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções ..............
Taxa de Registro na CVM..............................
Taxa de Registro da B3 ................................
Taxa de Registro na ANBIMA.........................
Total de Despesas com Taxas ...................
Despesas com Auditores ...............................
Despesas com Advogados e Consultores (6) .......
Outras despesas da Oferta (7)(8).......................
Total de Outras Despesas .........................
Total de Despesas(9) .................................

Valor(1)

(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Total de Comissões e Despesas ................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

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

Valor por
Ação

(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação, que representa [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Colocação, que representa [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme, que representa [•]% da Remuneração Base.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenado res da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, tais como atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão
da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o dire ito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow ).
Incluídos os custos estimados com traduções, printer, honorários do Assessor Independente da Companhia e outros. O Assessor
Independente da Companhia tem, dentre os elementos que compõem sua rem uneração, parcela variável em função do Preço por Ação.
Ainda, na tabela acima, foram considerados [•]% de remuneração de incentivo (discricionária) em relação ao total de sua remuneração.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração não mencionado acima que
dependa do Preço por Ação.
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Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas participar da Oferta por meio da adesão à carta convite
a ser pelo Coordenador Líder para efetuar, exclusivamente esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Não Institucionais.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 2º,
inciso XII, da Resolução da CVM 35, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores
que sejam: (i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou 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 e/ou administradores das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos
que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham,
com as Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional, contrato
de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a
eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges ou companheiros,
ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v)
acima; (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas,
salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam pessoas vinculadas; e (ix) o
Assessor Independente da Companhia e/ou pessoas a ele ligadas (inclusive qualquer veículo sob sua
gestão ou administração).
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#

Eventos

Data

1.

Protocolo dos pedidos de registro da Companhia como emissor de
valores mobiliários na categoria “A” e da Oferta na CVM.

2.

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

[•] de [•] de 2021

3.

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

[•] de [•] de 2021

4.

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

[•] de [•] de 2021

5.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

[•] de [•] de 2021

6.

Encerramento do Período de Reserva.

[•] de [•] de 2021

7.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
( roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding .
Fixação do Preço por Ação.
Realização de RCA aprovando o Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação
Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta.

[•] de [•] de 2021

8.

Concessão dos registros da Companhia como emissor de valores
mobiliários na categoria “A” e da Oferta pela CVM.
Disponibilização do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

[•] de [•] de 2021

9.

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

[•] de [•] de 2021

10.

Data de Liquidação.

[•] de [•] de 2021

11.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.

[•] de [•] de 2021

12.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares.

[•] de [•] de 2021

13.

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo.

[•] de [•] de 2021

14.

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

[•] de [•] de 2021

15.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.

[•] de [•] de 2022

19 de agosto de 2021

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações a partir da data da
nova divulgação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais
somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais
eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de divulgação de Anúncio de Retificação
nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituiçõe s Participantes da
Oferta, da B3 e da CVM. Informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”, “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Inadequação da Oferta” encontram-se nas páginas 59, 72, 72 e 79 deste Prospecto.
Informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores
dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação
da Oferta encontram-se na página 72 deste Prospecto Preliminar.
Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia
Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, ver a seção “Informações sobre
a Oferta – Características Gerais da Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na
página 49 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

uma oferta aos Investidores Não Institucionais, realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores Private, observados os termos descritos abaixo; e
(b) uma oferta aos Investidores de Varejo, observados os termos descritos abaixo.

II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Plano de Distribuição da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, a Companhia os Acionistas Vendedores, elaborarão plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará
em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica que em nenhuma hipótese poderão ser consideradas na alocação
dos Investidores Não Institucionais, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade com a Resolução
CVM nº 30, de 11 de maio de 2021; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituiçõe s
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas
eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta. Nos termos do OfícioCircular CVM/SRE, 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.
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Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva junto
a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou, no caso de Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 1º e 2º da
Resolução da CVM 27, o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor Não
Institucional aceitará participar da Oferta Não Institucional, bem como subscrever/adquirir e
integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição
das Ações pelos Investidores Não Institucionais será formalizada por meio do Pedido de Reserva e
do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de
subscrição/contrato de compra e venda.
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 um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações 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 mesmo no caso
de excesso de demanda superior em um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 11% e, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 30%
do total das Ações da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado
à colocação pública para Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, conforme o caso
aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item:
I.

o montante destinado à colocação pública para Investidores Private, será realizado da seguinte forma:
(a) caso haja demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,8% do total das Ações, tais pedidos
serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% do total das Ações, 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% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% do total das Ações, 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.
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II. o montante destinado à colocação pública para Investidores de Varejo, levará em consideração os
esforços para colocação mínima de 10% do total de Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) da seguinte forma:
(a) caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up (i) de até 8% do total das Ações, tais pedidos
serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total das Ações, a alocação,
respeitado 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 (i) de até 2% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2% do total das Ações, 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.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados (i) o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
de Varejo, (ii) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, (iii) o Valor Mínimo de Pedido
de Investimento na Oferta do Segmento Private e (iv) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta
do Segmento Private, os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir
simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não Institucional indicadas acima, devendo,
para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em
cada modalidade de Oferta Não Institucional desejada, com uma única Instituição Consorciada.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados
no Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência,
especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas
23 e 94, respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta
aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem
em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações
mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a
realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na
Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por
cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de
débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não
Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler
cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva,
bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar.

Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, os Investidores Private que desejarem subscrever/adquirir Ações
no âmbito da Oferta do Segmento Private poderão preencher seu respectivo Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, observado o Valor Mínimo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento
na Oferta do Segmento Private por Investidor da Private.
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Os Investidores Private que aderirem à Oferta do Segmento Private não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por
Ação.

Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o
procedimento abaixo:
(i)

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 nos itens (iii), (v), (vi), (vii),
(viii), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta” na página 76
deste Prospecto;

(ii)

os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar diretamente da Oferta do
Segmento Private Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão
de acordo com o Lock-up da Oferta do Segmento Private, sob pena de ser considerado um
Investidor da Oferta Private Sem Lock-up e não participar da Oferta do Segmento Private
Lock-up;

(iii) os Investidores Private que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem
necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor
superior ao valor estabelecido pelo Investidor Private, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos
Investidores Private interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam
cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto
Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o
seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em
conta aberta e/ou mantida junto a ela, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) 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;
(v) os Investidores Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, s endo
que 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 o Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na
Oferta do Segmento Private;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
inicialmente ofertadas, será vedada a colocação de Ações aos Investidores Private que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham
sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
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(vii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de
Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Lock-up de modo que as Ações
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 de Varejo, observados os limites previstos acima, ou aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante de Ações destinado à Oferta do Segmento
Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Segmento Private
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento 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 Ações da Oferta do Segmento 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 Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
aos Investidores Private Lock-up ou aos Investidores de Varejo, observados os limites
estabelecidos acima, ou aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante de Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
Caso haja Rateio Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso
serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de
três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação 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, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do respectivo rateio), o Preço por Ação
e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x)

até as 10h 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 no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor Private não tenha estipulado um
preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número
de Ações a eles alocadas, 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;

(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor Private que
tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
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(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM
400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor Private poderá desistir do respectiv o Pedido de Reserva, devendo, para tanto,
informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto
Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data
em que o Investidor Private for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente,
os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de
retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio
de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima,
após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
respectivo Investidor Private está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Private não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será considerado
válido e o Investidor Private deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o
Investidor Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) acima e venha a
desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos
sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for
o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Private já tenha efetuado o
pagamento nos termos do inciso (x) acima, os valores depositados serão devolv idos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta.

Lock-up da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 20 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, as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta do Segmento Private Lock-up. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para
a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer
hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do
Lock-up da Oferta do Segmento Private. Não obstante o Lock-up da Oferta do Segmento Private, as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a
ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta
do Segmento Private Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia,
nos termos dos normativos da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private Lock-up
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
Oferta do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da
Oferta do Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas
em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up,
diante da impossibilidade da 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 101 deste Prospecto Preliminar.

Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo que desejarem subscrever/adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo
poderão preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta de Varejo por Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão
do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço
por Ação.

Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(i)

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 com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável , exceto
pelo disposto nos itens (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na seção “Violações
das Normas de Conduta” na página 76 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo
Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com
o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de ser considerado um Investidor de Varejo sem
lock-up e não participar da Oferta de Varejo Lock-up;

(iii) os Investidores de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo poderão
estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por
Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
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(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda -se
aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam
cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva especialmente os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto;
(b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido
de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta aberta
e/ou mantida junto a ela, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) 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;
(v) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado ainda o Valor Mínimo de Pedido
de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta
de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes,
se houver, poderão ser destinados, 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 Private, observado os limites previstos acima, ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será
realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando -se,
entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, os valores
depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações
da Oferta de Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações
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
Lock-up ou aos Investidores Private, observado os limites previstos acima, ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o montante de Ações destinados à Oferta de Varejo Sem Lock-up,
será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de Varejo Sem
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneraçã o juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do respectivo rateio), o Preço por Ação
e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x)

até as 10h 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 no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor de Varejo não tenha estipulado
um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo
número de Ações a eles alocadas 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;

(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que
tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo
4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução
CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva devendo, para tanto,
informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto
Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data
em que o Investidor de Varejo for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre
a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente,
os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de
retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio
de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima,
após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
respectivo Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva, será
considerado válido e o Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso
(x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido
de Reserva; e
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(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado
o pagamento nos termos do inciso (x) acima, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta.

Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 15 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, as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo Lock-up. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo Lockup, cada Investidor de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu
agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira
mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese,
tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up
da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações subscritas/adquiridas no
âmbito da Oferta de Varejo Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação
e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste
caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up que foram depositadas em garantia
para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de
Varejo serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas,
de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar -lhes perdas. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da 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 101 deste Prospecto Preliminar.
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, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes s erão
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, inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e
assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os r equisitos
acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o total de
Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e condições descritos
acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores
Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e
dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o disposto no plano de distribuição,
nos termos do artigo 33, parágrafo 3º da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, 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 16h do primeiro dia útil imediatamente subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, os Investidores Institucionais serão informados pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone,
sobre a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações
alocadas deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente
nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação
multiplicado pela quantidade de Ações alocadas ao Investidor Institucional, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações 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, de eventual contrato de compra e venda 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 subscrição/aquisição das
Ações deverá ser formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo Investidor Institucional, o
qual deverá observar os procedimentos que o Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua
ordem de investimento julgar necessários, devendo, no mínimo, (i) conter as condições de
subscrição/aquisição e de integralização/liquidação das Ações, (ii) esclarecer que não será admitida
a distribuição parcial da Oferta, (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada
(ou não) à Oferta, e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal
formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador da
Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas, conforme o caso, 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.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior em um terço das Ações inicialmente ofertadas, não será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.

69

A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais
instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo
único do artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return
swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as
outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400; são permitidas na forma do artigo
48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas
no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 99 deste
Prospecto Preliminar.
Caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimentos serão canceladas e o
Coordenador da Oferta e/ou o Agente de Colocação Internacional que tenha recebido a respectiva
intenção de investimento comunicará ao respectivo Investidor Institucional o cancelamento da
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o
Investidor Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta.
A participação dos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados

à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação
do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário. ”, na página 97 deste Prospecto
Preliminar.
Distribuição Parcial
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos
30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais até a
data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta
será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis, contados da data de disponibilização do comunicado de cancelamento da
Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Na medida que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta
venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) no âmbito da Oferta”, na página 97 deste Prospecto.
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Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, nos
termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do Anúncio
de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de divulgação
do Anúncio de Início, com data máxima para ocorrer em [•] de [•] de 2022, em conformidade com
os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e financeira
da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com relação à
distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o
segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares.
As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou
da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distr ibuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas,
em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto
na seção “Informações Sobre a Oferta - Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação”, na página 74 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de colocação
das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecerão que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuar o pagamento pelas
Ações estará sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos relevantes na
Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução de certos procedimentos
pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de restrição à
negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores e Acionistas Vendedores, dentre outras
providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e os Acionistas Vendedores assumirão a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
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O Contrato de Colocação Internacional obrigará a Companhia, bem como aos Acionistas Vendedores,
a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memorandum. O Contrato
de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de ise nções das
leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a
outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra os Acionistas Vendedores no exterior.
Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações
devidas naqueles processos. Se eventualmente a Companhia for condenada em um processo no
exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memorandum, se
envolver valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo e advers o na
Companhia. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários
no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na
página 98 deste Prospecto Preliminar.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 80 deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
A Companhia e os Coordenadores da Oferta podem requerer que a CVM autorize a modificação ou a
revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias
inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da distribuição, que resulte em um
aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia e os Coordenadores da Oferta.
Adicionalmente, a Companhia 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
parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação nas condições
da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento da distribuição da Oferta poderá ser adiado em até
90 dias.
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações cons tantes neste Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400;
(iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e/ou (iv) o Preço
por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado considerando um preço por Ação
que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o
valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE,
poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem
quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente
divulgadas por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 79 deste Prospecto Preliminar, mesmos meios
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo
27 da Instrução CVM 400.
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400,
ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições
Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de que o Investidor
Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições
estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada
deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de
Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor
Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16h do quinto
dia útil subsequente à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência
do Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento, nos termos descritos neste Prospecto Preliminar.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes,
de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação ou do
Contrato de Colocação Internacional, (iii) cancelamento da Oferta, (iv) revogação da Oferta que torne
ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra
hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma
das Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo
Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
efetuado o pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do rece bimento pelo
investidor da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos
do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento do Período
de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, o deferimento do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das Ações
(sem considerar as Ações Suplementares) em mercado de balcão não or ganizado, em regime de
garantia firme de liquidação, a ser exclusivamente prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma
individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais abaixo descritos e demais
disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder.............................................................
UBS BB ...........................................................................
BTG Pactual .....................................................................
Total .............................................................................

Quantidade
[•]
[•]
[•]
[•]

Percentual (%)
[•]
[•]
[•]
[•]

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores
da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/ liquidar as Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que forem concedidos os
registros da Oferta pela CVM, assinados e cumpridas as condições precedentes do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e
divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares),
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá e
integralizará/liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de
forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de
Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando
as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, conforme o caso, no Brasil,
por investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
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Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida
em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações ”, na página 97 deste Prospecto
Preliminar.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, atuando na qualidade de corretora de títulos e valores mobiliários, após
notificação aos demais Coordenadores da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações
bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no
âmbito da Oferta, dentro de 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na
B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização,
o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do
Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador poder á escolher livremente
as datas em que realizará as operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão da
Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigado a realizá -las em todos
os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer
momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 79 deste Prospecto Preliminar.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas 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 as ações ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo
48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta
e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados
todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar
imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela
Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em
contrapartida às Ações, no prazo máximo de até três dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros
cessantes, danos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo
custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações
propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante
terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá
indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradore s, acionistas,
sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e
qualquer perda que estes possam incorrer, e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses
contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em
ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis
por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento, Pedidos
de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus titulares
os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os
seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária corresponde
a um voto;
(b) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início;
(c) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e do Es tatuto Social, direito
ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de
cada exercício, obtido após a dedução da reserva legal e 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;
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(d) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) fiscalização da gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV,
da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento
igualitário (tag along);
(h) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição de
ações a ser realizada pela Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta
ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Nov o Mercado
por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado mediante laudo de avaliação elaborado
por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e independente quanto ao
poder de decisão da Companhia e/ou seus Administradores; e
(i) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades
por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão da
Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência, na página 728 deste Prospecto.
Negociação das Ações no Novo Mercado da B3
A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado. A
partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de emissão
da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código “[•]”.
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, que
entrará em vigor na data da disponibilização do Anúncio de Início, por meio do qual a Companhia
estará sujeita às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado da B3,
disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram -se resumidas no
Formulário de Referência. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte
uma instituição autorizada a operar na B3.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma das Instituições
Participantes da Oferta.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência,
para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas
atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência da Companhia na página 447 deste
Prospecto e do item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 94
deste Prospecto Preliminar.
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Contratação de Formador de Mercado
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 em relação às Ações, nos termos da Instrução CVM 384. No entanto, não
houve e não haverá contratação de formador de mercado para esta Oferta.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
[A Companhia[,/e] seus Administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição à
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender, contratar a
venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer
venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período de
180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de
emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações ordinárias de
emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias de
emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações
Suplementares.]
[As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de transferências das Ações: (i)
decorrentes da venda de Ações decorrentes do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional (incluindo Ações Suplementares); (ii) decorrentes de doações, desde que anteriormente
a referida doação, o beneficiário da doação concorde por escrito a estar sujeito pelos termos dos
Instrumentos de Lock-up e confirme estar de acordo com seus termos; (iii) para qualquer Afiliadas
da Companhia, conforme definido no Prospecto Preliminar, desde que o beneficiário da transferência
confirme estar de acordo com os termos aqui estabelecidos; (iv) ao empréstimo a qualquer dos
Coordenadores da Oferta ou a entidade indicada por tais Coordenadores da Oferta para fin s de
estabilização das Ações; e (v) decorrentes de operações em mercado, desde que em tais operações
não precisem ser reportadas, nos termos do Contrato de Colocação e/ou do Contrato de Colocação
Internacional.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações sobre os riscos
relacionados à venda de volume substancial de Ações, veja o fator de risco “A venda, ou
a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações ordinárias de
emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das Ações no mercado secundário ou a percepção
dos investidores sobre a Companhia”, na página 96 deste Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações.
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A.
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Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas defini ções de
Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento
nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor
uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os ri scos
inerentes 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 perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento
nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua,
aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no
Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. O investimento em ações, não é, portanto, adequado a investidores avessos
aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe
ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir ações ou, com relação à qual o
investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais,
que leiam este Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
da Companhia”, a partir das páginas 94 e 23, respectivamente, bem como a seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 447 deste Prospecto, antes de
tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições esti pulados
no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à
liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar e do Formulário
de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta.
É recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de
Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios e
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das
Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da
Companhia e/ou dos Coordenadores da Oferta indicados abaixo ou junto à CVM e B3.
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Companhia
ISH Tech S.A.
R. Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101
Vitória – ES, CEP 29050-360
At.: Michelini Camuzzi Ferrari Storck
Tel.: +55 (27) 3334-8900
ri.ish.com.br (neste website, clicar no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da ISH Tech S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Carlos Floriano
Tel.: +55 (11) 2767-6506
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar” no subitem “ISH Tech S.A.”)
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - download”,
depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de
Ações da ISH Tech S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares,
CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br, neste
website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida,
na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em
“Volume em R$” e, então, acessar o link referente à “ISH Tech 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/ofertaspublicas/
ofertas-em-andamento – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “ISH Tech S.A.”, e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
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Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
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 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, uma vez que são pessoas físicas e não
possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Companhia
ISH Tech S.A.
ri.ish.com.br (neste website, clicar no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão ISH Tech S.A.” e, então, clicar no documento correspondente).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar em
“Aviso ao Mercado” no subitem “ISH Tech S.A.”)
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Banco BTG Pactual S.A.
www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - download”,
depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de
Ações da ISH Tech S.A.”, clicar em “Aviso ao Mercado”).
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 (www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons , conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities
Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A Companhia
e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados
Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer
outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta , e os
Agentes de Colocação Internacional alertam os investidores que estes deverão basear
suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste
Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 23 E 94 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, NA PÁGINA 447
DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram
requeridos junto à CVM em 19 de agosto de 2021.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
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 portfóli o
completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.
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.
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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$2,0bilhões; 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.
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; follow-on da Petrobras Distribuidora no valor
de R$11,4 bilhões; IPO da CBA no valor de R$1,4 bilhão; IPO da Multilaser no valor de R$1,9 bilhão;
follow-on de Grupo Soma de Moda no valor de R$883,4 milhões; IPO de Agrogalaxy no valor de R$350,0
milhões; follow-on de Magazine Luiza no valor de R$3,4 bilhões; IPO de Unifique no valor de R$818,1
milhões; e IPO de Brisanet no valor de R$1,3 bilhão.
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.
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco de investimentos
do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de capitais de renda fixa
e variável, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores mobiliários no segmento
institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como outros países da América Latina, incluindo
Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
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Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos clientes o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de
primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos os
principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da plataforma do
Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local sem paralelo dos
clientes, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz uma posição de
liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações de ECM,
Project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo.
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68 mil
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto pelas
áreas de: Wealth Management, Investment Bank , Personal & Corporate Banking e Asset Management,
e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma rede de relacionamento e m mais de 50
países.
Esse modelo vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, com o UBS tendo
recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, pelo
terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank ” e em 2019, pelo quarto ano consecutivo, “Best
M&A Bank ” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “ Most Innovative Investment Bank for
IPOs and Equity Raisings ” nos anos de 2020, 2019 e 2018, pela The Banker, e, em 2016, “ Most
Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda em 2020, o UBS foi nomeado como “Best Technology
Innovation in Investment Banking" pela The Banker, “ECM Bank of the Year for Financial Institutions ”
pela Global Capital, “Best Global Equity Bank ” pela Global Finance e “M&A Deal of the Year for Global
Banking Americas ” pela The Banker. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “ Bank of the
Year” como parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria
global de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de
Wealth Management − que foi reconhecida como “Best Private Banking Services Overall ” em 2021,
2020 e em 11 dos 15 anos antes disso, pela Euromoney, " Best Global Private Bank " em 2020 e 2019
pela The Banker, “World’s Best Bank for Wealth Management” em 2020 pela Euromoney. – e Equity
Research, que foi eleita em 2021, 2020, 2019 e 2018 como “ #1 Global Equity Research” pela
Institutional Investor.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência, acumulou
experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e tornando-se parte
integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas no país, ocupando
pela 30ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio Top of Mind 2020, do
Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em 2020 pela Euromoney, Banco
do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais Inovador da América Latina em 2019
e 2020 pela Global Finance.
Ao final de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,8 trilhão de ativos totais e
presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 86 mil funcionários,
distribuídos entre 4.370 agências, 15 países e mais de 12 mil pontos de atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação em
fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição da Unigranrio pela
Afya, Reserva pela Arezzo &Co, o aporte de capital da Crescera e Vulcan Capital na Nelogica, aquisição
do Éxito pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body
Shop pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&F Bovespa e Cetip,
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
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A parceria desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Biosev, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris,
Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México, Volaris, Via
Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas Aéreas, CCR,
Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica, Arco Platform,
Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya,
Moura Dubeux, Estapar, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Rumo, Pague Menos, JSL, Grupo
Mateus, Enjoei, Ânima, Rede D’Or, Neogrid, Vinci Partners, Vamos, Focus Energia, Eletromidia, CSN
Mineração, Caixa Seguridade, GetNinjas, Dotz, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2020, 50 emissões que totalizaram o
valor de R$8,5 bilhões e 8,5% de market share, encerrando o período em 5º lugar no Ranking ANBIMA
de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2020. No mesmo período, foram
estruturadas 18 operações de securitização, sendo 1 CRI e 13 CRAs, 1 FIDIC e 3 FIIs, com volume total
de R$2,6 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de US$400 milhões, conferindo-lhe o 18º
lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público & Privado, em 2020.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na B3
em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019 e 2020.
Banco BTG Pactual S.A.
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 c onquistado
o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic, Bloomberg e
Thomson Reuters).
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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 títul o
de “Best Equity House Latin America ” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013)
e o título de “Best Investment Bank ” (Global Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como
principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity
research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de
investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “# 1 Equity Research Team Latin America ”
em 2012, 2014 e 2015, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted
Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o ranking
publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em função
do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo
com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas
as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em 2011,
realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e
as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharm a. 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, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine
Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e
follow-on das seguintes companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS
Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ
TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King.
Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow -ons da Minerva, Cogna Educação, 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 e Lojas Renner, assim como do IPO da HBR Realty,
Vamos, Intelbras, Bemobi, Jalles Machado, Cruzeiro do Sul, Westwing, Orizon, Mater Dei, Allied e Blau
Farmacêutica.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
integrantes de seu conglomerado financeiro não possuem relacionamento com a XP e demais
sociedades do seu conglomerado financeiro.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, a Companhia e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro não possuem
qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades do seu conglomerado financeiro.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública
de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, a XP e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pela XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, a XP e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou de
sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou perm utáveis
nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação
de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o
fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação da a XP no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terc eiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de
retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total
return swap). A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquir ir ações
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção ( hedge) para essas operações.
Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de

Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de hedge
podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ” na página
99 deste Prospecto Preliminar.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto Preliminar, não
há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia a XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “ Informações Sobre a Oferta –
Custos de Distribuição” na página 54 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação 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 ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, exceto pelo do relacionamento decorrente da presente Oferta, o UBS BB
não possui qualquer relacionamento com a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o UBS BB e/ou a s sociedades do seu
conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de qualquer outra oferta pública de
valores mobiliários emitidos pela Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão
da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito
e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB no âmbito da
Oferta Restrita 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 UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebr ar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa
de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total
return swap). O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais
operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante Oferta Restrita. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta Restrita – A eventual contratação e realização de

operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia” na página 99 deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Restrita, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta Restrita.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com o BTG Pactual
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
•

aplicações financeiras realizadas em debêntures compromissadas, sem garantias, com
remuneração entre 80% a 104% do CDIE, com saldo bruto consolidado, na data deste
Prospecto, correspondente a aproximadamente R$1,02 milhão, sendo que a emissão de tais
debêntures compromissadas ocorreram em (i) 15 de novembro de 2019, (ii) 08 de julho de
1997 e (iii) 30 de junho de 2020, sendo que todas possuem vencimento em 03 de setembro
de 2021. O saldo inicial consolidado de tal operação era de aproximadamente R$1,01 milhão.

•

aplicação financeira realizada em Certificados de Depósito Bancário (“CDBs”) de emissão do
BTG Pactual, com remuneração equivalente a 104 % do CDI, com saldo bruto, na data deste
Prospecto, correspondente a aproximadamente R$260,70, sendo que a emissão de ocorreu
em 02 de junho de 2021 e o vencimento será em 02 de junho de 2023.

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento desta Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão ou lastreados em créditos da Companhia, além dos
mencionados acima.
A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras usuais,
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 suas atividades.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante
a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emiss ão 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, ações ordinárias ou ações
preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e
venda a termo.
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Adicionalmente, o BTG Pactual e/ou sociedades integrantes do 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 possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, 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 e/ou a preços e condições de mercado, conforme aplicável.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de ac ordo com
as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O BTG Pactual e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos
da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção

“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações
de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações” , na página 99 deste
Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Características Gerais da Oferta – Custos de Distribuição” na página 54 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG Pactual
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 BTG Pactual
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado financeiro não possuem relacionamento comercial relevante com os Acionistas
Vendedores.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 54 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP e e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram, além das informações prestadas acima, que não há qualquer
conflito de interesses referente à atuação da XP como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os
Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e a XP e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o UBS BB não
possui qualquer relacionamento com os Acionistas Vendedores. Ademais, nos últimos 12 meses que
antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pelos
Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o UBS BB e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
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O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado
nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do UBS BB no âmbito da Oferta Restrita decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício
de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Restrita, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta Restrita – Custos de Distribuição” na página 54 deste Prospecto, não
há qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao UBS BB e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o BTG Pactual não
possui qualquer relacionamento com os Acionistas Vendedores. Ademais, nos últimos 12 meses que
antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do s eu grupo
econômico não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pelos
Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado
nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do BTG Pactual no âmbito da Oferta Restrita decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Restrita, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta Restrita – Custos de Distribuição” na página 54 deste Prospecto, não
há qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES

O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento
nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na página 23 deste Prospecto e na seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 447 deste Prospecto, e as
demonstrações contábeis da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, reputação, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou
negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos
e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros
fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações.
Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores
acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente são
considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares significa
que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus
negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas
nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 447 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do
coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais
global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia
brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de nossa emissão
Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo da COVID-19) podem ter um efeito adverso no
mercado de capitais global, na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das
ações de nossa emissão. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como zika
vírus, vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus
H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente
médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da
economia dos países em que essas doenças se propagaram.
Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus COVID -19,
doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Na prática, a declaração significou o
reconhecimento pela OMS de que o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão
sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas
medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de controlar o surto,
resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown,
restrições à 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. No Brasil, alguns estados e munícipios, incluindo das localidades em que possuímos lojas,
seguiram essas providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença,
como restrição à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento de parques, shoppings
e demais espaços públicos.
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As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID -19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando
oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020. A
cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do surto do
COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações de nossa emissão não atingirá patamares
inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira
pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de nossa emissão, o
que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode dificultar o acesso ao
mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro e em termos aceitáveis.

A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela
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 e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos
investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de emissão
da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço
de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais brasileiro
poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da Companhia que
desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente
adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de as ações em negociação da
Companhia não se transformarem e permanecerem como um mercado ativo e líquido de negociação, o
preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
Esses obstáculos podem ser potencializados com o surgimento de novas cepas da covid-19, como a cepa
Delta, que impactam os mercados de capitais globais e brasileiro. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta “O surto de doenças transmissíveis em todo o

mundo, como a atual pandemia do coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no
mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a
economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de nossa emissão ”, na página 94
deste Prospecto.
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A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e do período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações ( Lock-up), as ações ordinárias de emissão da
Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas
ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias de emissão
da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Para informações adicionais, ler seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à
Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 78 deste Prospecto.

Eventual descumprimento, por quaisquer das Instituições Consorciadas, de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva da Oferta e contratos de compra e venda feitos perante tais
Instituições Consorciadas.
Caso haja o descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Insti tuições
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, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará, imediatamente, de integrar o grupo de
instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões)
Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva e contratos de compra e
venda que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos inve stidores sobre o referido
cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores, eventualmente
depositados, serão devolvidos sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual
equivalente a zero venha a ser majorada. Para maiores informações, ler seção “ Informações Sobre a
Oferta – Violações de Norma de Conduta ” na página 76 deste Prospecto.

A Companhia poderá captar capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão
de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos detentores
das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá optar por obtê -los no
mercado de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em ações,
inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de
preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária de seus
acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações,
sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos v alores mobiliários
emitidos.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), desde que não seja verificado excesso de
demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados
em adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) não sejam adquiridas no âmbito da Oferta
até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo
todos os Pedidos de Reserva e contratos de compra e venda e intenções de investimentos
automaticamente cancelados, sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos
sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que
venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser
majorada. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, leia a seção “Informações
Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 72 deste Prospecto.

Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, investidores de varejo 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 Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração
entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa
Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa que
possibilitará ao Investidor Não Institucional desistir de seu Pedido de Reserva, conforme o caso.
A Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma
quantidade significativa de investidores decida por desistir da Oferta na ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente 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 102 deste
Prospecto Preliminar, e poderá afetar a capacidade da Companhia de executar o seu plano de negócios,
o que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
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Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que adquirirem Ações por meio da Oferta receberão um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta. Para
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 106
deste Prospecto.

A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil 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 primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os
esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memorandum.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes
venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes
nos Offering Memorandum.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também emitem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas
em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza
companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi
cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a
eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados,
poderá afetar negativamente a Companhia.

Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira,
os negócios da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliár ios.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas condições
econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da América Latina e de
outras economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a
reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de outros
países a sofrer flutuações, de forma a impactar, mesmo que indiretamente, a Companhia.
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Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da América
Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do volume de
moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma recessão prolongada, segui da
por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de proceder ao pagamento de sua dívida
pública. A crise econômica na Argentina afetou negativamente a percepção dos investidores em
valores mobiliários brasileiros por vários anos. Crises econômicas ou políticas na América Latina ou
em outros mercados emergentes podem afetar de maneira significativa a percepção dos riscos
inerentes ao investimento na região, inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado existentes
nos Estados Unidos. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por
flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais
índices de ações norte-americanos, assim como ocorrido em 2008, quando o mercado nacional foi
fortemente afetado pelo desempenho do mercado de capitais norte-americano. Acontecimentos em
outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado das ações de emissão da
Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o acesso da Companhia aos mercados
de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis.

A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda
e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir ações
da Companhia nesta Oferta como forma de proteção ( hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400.
Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar
a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das Ações.

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, ANBIMA e/ou de potenciais
investidores da Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionista Vendedores e/ou
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou os Acionistas Vendedores
em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, 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, podendo também arquivar o pedido de registro da Oferta.
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Os titulares das ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros
sobre capital próprio.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social, os acionistas fazem jus a
dividendo mínimo de pelo menos 25% do lucro líquido anual, conforme determinado e ajustado. A
distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio depende, principalmente, da existência de
lucro líquido ajustado e da compensação do saldo de prejuízos acumulados. Esses ajustes do lucro
líquido para fins de cálculo da base dos dividendos incluem contribuições a diversas reservas que
efetivamente reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. A despeito da exigência
do dividendo obrigatório, a Companhia poderá optar por não pagar dividendos ou juros sobre o
capital próprio aos acionistas em qualquer exercício fiscal, se o Conselho de Administração determinar
que essas distribuições não seriam aconselháveis em vista da condição financeira da Companhia. O
risco de não receber dividendos também está relacionado às deduções das subvenções do
lucro líquido.
Além disso, alguns contratos financeiros da Companhia e de suas controladas possuem restrições
(covenants) à distribuição de dividendos aos seus acionistas de forma que, enquanto estiverem
vigentes, tais contratos poderão limitar ou restringir a distribuição de dividendos aos acionistas da
Companhia ou de suas controladas. Para mais informações sobre as restrições previstas nos contratos
financeiros da Companhia, vide item 10.1(f) do Formulário de Referência, na página 603 deste
Prospecto.
O não recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio pode frustrar expectativas de retorno
de caixa por parte dos investidores, podendo levar à queda na cotação das ações de emissão da
Companhia no mercado.

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos acionistas controladores,
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, os atuais acionistas controladores serão titulares de, ao
menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, os atuais ac ionistas
controladores, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, conforme vinculados por
acordo de acionistas, continuarão capazes de influenciar fortemente ou efetivamente 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 titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.

A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará
juntamente com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará
os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente
os resultados da Companhia no período subsequente à realização da mesma.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das despesas
da Oferta Secundária, bem como acará juntamente com os Acionistas Vendedores, de acordo com
suas respectivas participações na Oferta, com as comissões da Oferta. O desembolso desses valores
pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária
e, por consequência, os valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá
impactar negativamente os resultados da Companhia no período de apuração subsequente à
realização da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta,
veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 54 deste Prospecto.
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Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da 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 de Varejo Lock-up e os Investidores Private Lock-up se comprometeram, durante o
período de 15 e 20 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 Lock-up
e Investidores Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período
de Lock-up da Oferta de Varejo e do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade
das Ações da Oferta de Varejo e do Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas,
oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão
causar-lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima que os recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente R$[•] mil, após a dedução das comissões
e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares). Os recursos líquidos da Oferta Primária correspondem a [•]% dos recursos
líquidos da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. Para informações
detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta
– Custos de Distribuição” na página 54 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i)
crescimento orgânico, com ênfase nas áreas de marketing, vendas, infraestrutura e recursos
humanos, além de reforçar o capital de giro; (ii) Pesquisa e Desenvolvimento, com a finalidade de
oferecer novos produtos e soluções para os seus clientes; e (iii) Crescimento inorgânico, de modo a
oferecer novas tecnologias e produtos em novas geografias, aumentar a base de clientes e a sua
capilaridade e agregar eventuais sinergias operacionais, destacando que a Companhia com o auxílio
do Assessor Financeiro já mapeou 600 possíveis alvos de crescimento inorgânico.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares:
Percentual Estimado
dos Recursos
Líquidos

Destinação
Crescimento Orgânico ..........................................
Pesquisa e Desenvolvimento .................................
Crescimento Inorgânico........................................
Total .................................................................
(1)
(2)
(3)

40%
35%
25%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

(em milhares de R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos l íquidos
provenientes da Oferta Primária considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares:
Percentual Estimado
dos Recursos
Líquidos

Destinação
Crescimento Orgânico ..........................................
Pesquisa e Desenvolvimento .................................
Crescimento Inorgânico........................................
Total .................................................................
(1)
(2)
(3)

40%
35%
25%
100,0%

Com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
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Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

(em milhares de R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, nas quais a Companhia baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Os valores efetivamente utilizados e a escolha do momento da utilização
do capital arrecadado, dependerão de uma série de fatores, incluindo os fatores de risco, descritos na
seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 23 deste
Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência. Alterações nesses e em outros
fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando
de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que a
Companhia acredita estar dentro de sua política de investimento, visando à preservação de seu capital
e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras
de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem
de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a
Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha
de financiamento junto a instituições financeiras.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de R$[•] mil nos recursos
líquidos advindos da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares.
Por fim, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta
Secundária, visto que tais recursos líquidos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária e a situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 103 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante), passivo de arrendamento (circulante e não circulante)
e Patrimônio líquido em 30 de junho de 2021, indicando: (i) a situação real naquela data; e (ii)
ajustado para refletir o aumento do capital social da Companhia para R$ [•], mediante a emissão de
[•] novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem integr almente subscritas e
integralizadas pelos seus atuais acionistas, mediante a conferência da totalidade das ações que estes
detém no capital social da ISH Tecnologia e Integrasys e o aumento de empréstimos e financiamentos
(circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não circulante), condicionado
à consumação da sua oferta pública inicial de ações; e (iii) ajustada para considerar os recursos
líquidos estimados da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas devidas p ela
Companhia no âmbito da Oferta.
As informações abaixo, referentes à coluna “Em 30 de junho de 2021”, foram extraídas das
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia relativas a 30 de junho de 2021.
As informações da coluna “Ajustado pela Oferta” refletem o recebimento de recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária, estimados em R$[•] mil, calculado com base no ponto médio da
Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e das despesas estimadas como devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
As informações da coluna “Ajustado pela Oferta (considerando Ações Adicionais e Ações
Suplementares)” refletem o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária,
estimados em R$[•] mil, calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução
das comissões e das despesas estimadas como devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras
Selecionadas”, “10 – Comentários dos Diretores” e “18 – Valores Mobiliários” do Formulário de
Referência nas páginas 431, 602 e 728, respectivamente, deste Prospecto, bem como com as
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao período compreendido entre 02
de junho de 2021 e 30 de junho de 2021, as demonstrações contábeis combinadas da ISH TECH
S.A., ISH Tecnologia S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Grupo ISH”) nos
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e as demonstrações contábeis
combinadas da ISH Tecnologia S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. relativas
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, as quais se encontram anexas
a este Prospecto a partir da página 330.
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Em 30 de
junho de
2021

Ajustado pela
Reorganização
Societária (1)

Ajustado pela
Oferta (2)

Ajustado pela Oferta
(considerando Ações
Adicionais e Ações
Suplementares)(1)(3)

(em milhares de R$)

Empréstimos e financiamentos
(circulante) ...........................................
Empréstimos e financiamentos
(não circulante) ....................................
Passivo de arrendamento (circulante)......
Passivo de arrendamento (não
circulante).............................................
Total do Patrimônio Líquido..............
Capitalização Total(4) ...........................
(1)

(2)

(3)

(4)

–

[•]

[•]

[•]

–
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
1
1

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Ajustado para refletir o aumento no capital social da Companhia para R$ [•] mil, conforme desdobramento proveniente da Reorganização
Societária, e aumento de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e n ão
circulante). Os valores apresentados são decorrentes da incorporação dos passivos e patrimônio líquido da ISH Tecnologia e Integrasys .
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em R$[•] mil, calculado com base no
ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e das despesas estimadas como devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em R$[•] mil, calculado com base no
ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e das despesas estimadas como devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Capitalização total corresponde a soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante ), passivo de arrendamento (circulante e
não circulante) e patrimônio líquido da Companhia. Ressalta-se que outras sociedades poderão utilizar definições diversas de capitalização total.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da Faixa
Indicativa, aumentaria (reduziria) o valor o patrimônio líquido da Companhia e sua capitalização total
em R$[•] mil, após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condiçõe s gerais da Oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
[Não houve alteração relevante 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 Ação e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após
a Oferta.
Em 30 de junho de 2021, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$1 mil e o valor
patrimonial por ação de emissão da Companhia, na mesma data de R$1,00, ou de R$ 6.931 mil e R$
1,023, respectivamente, quando considerada a Reorganização Societária. O referido valor patrimonial
por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido da Companhia em 30 de
junho de 2021, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia em 30 de junho de
2021.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta Primária e após a dedução
das comissões e despesas devidas por nós no âmbito da Oferta, com base no ponto médio da Faixa
Indicativa, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 30 de junho de 2021 seria de R$[•] mil,
representando um valor de R$[•] por ação de emissão da Companhia, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares. Isso representaria uma diluição imediata do valor patrimonial
por ação de R$[•] para os novos investidores, subscritores/adquirentes de Ações no contexto da
Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o preço por ação ordinária de emissão da
Companhia, calculado com base ponto médio da Faixa Indicativa, e o valor patrimonial por ação de
emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a
Seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 54 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de nossa emissão, com base em seu patrimônio
líquido em 30 de junho de 2021 e considerando os impactos da realização da Oferta Primária:
Em R$, exceto %
Ação (1)................................................................................

Preço por
Valor patrimonial por ação de emissão da Companhia em
30 de junho de 2021 ........................................................................
Valor patrimonial por ação de emissão da Companhia em
30 de junho de 2021, ajustado para refletir a conclusão da Reorganização
Societária (2) ...................................................................................
Valor patrimonial por ação de emissão da Companhia em 30 de junho de
2021, ajustado para refletir a Oferta Primária (1)(2)...................................
Aumento do valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia em
30 de junho de 2021 para os atuais acionistas (1)(2) .................................
Diluição do valor patrimonial por ação de emissão da Companhia dos
novos investidores (1)(3)(4) ...................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores (1)(5) ...........................
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

[•]
1,00
1,023
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Considera a conclusão da Reorganização Societária. Valores Apresentados são baseados nas informações combinadas das controlad as da
Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
Considera o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em R$[•] mil, calculado com base no ponto médio
da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e das despesas estimadas como devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, s em
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com ba se no Preço
por Ação a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Co mpanhia imediatamente após a conclusão
da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investido res pelo
Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de nossa emissão e será fixado tendo como parâmetro as intenções de
investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda
(por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para informações detalhadas
sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja seção
“Informações Sobre a Oferta – Preço por Ação”, na página 52 deste Prospecto.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um acréscimo (r edução), após a
conclusão da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, (i) de R$[•] mil
no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$[•] valor do patrimônio líquido
contábil por ação de emissão da Companhia; e (iii) na diluição do valor patrimonial por ação aos
investidores desta Oferta em R$[•] por Ação, após deduzidas as comissões e as despesas devidas
pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido contábil após a conclusão
da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos
termos e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de nossa
emissão, nem em alteração relevante em nosso patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
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ANEXOS
ANEXO A

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA

ANEXO B

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA
EM 28 DE JULHO DE 2021, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA

ANEXO C

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA

ANEXO D

DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400

ANEXO E

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

ANEXO F

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56
DA INSTRUÇÃO CVM 400

ANEXO G

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS DA COMPANHIA EM 30 DE JUNHO DE
2021 E PARA O PERÍODO DE 2 DE JUNHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021

ANEXO H

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS DA COMPANHIA EM 30 DE JUNHO
DE 2021 E PARA O PERÍODO DE 2 DE JUNHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021
ESPECIALMENTE PREPARADAS PARA FINS DE REGISTRO

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS DA ISH TECH S.A.,
ISH TECNOLOGIA S.A. E INTEGRASYS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. (“GRUPO ISH”) EM 30 DE JUNHO DE 2021 E PARA OS PERÍODOS DE SEIS
MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

ANEXO J

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS DA ISH TECNOLOGIA S.A. E
INTEGRASYS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018

ANEXO K

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA
INSTRUÇÃO CVM 480
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Anexo A – Estatuto Social Consolidado da Companhia
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ISH TECH S.A.
CNPJ/ME 42.496.531/0001-67
NIRE 32300042775
Companhia Aberta
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO
ARTIGO 1º A ISH TECH S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, que se rege
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor a partir
de 2 de janeiro de 2018 (“Novo Mercado”, “Regulamento do Novo Mercado” e “B3”,
respectivamente), e pelas demais normas e disposições legais que lhe forem aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Com a admissão da Companhia no segmento
especial de listagem do Novo mercado, a Companhia, seus acionistas,
incluindo acionistas controladores, quando aplicável, administradores e
membros de comitês de assessoramento e do conselho fiscal, quando
instalado, sujeitam-se às disposições do Regulamento do Novo Mercado
da B3.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As disposições do Regulamento do Novo
Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de
prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto Social.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A Companhia seus acionistas, incluindo
acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão observar os
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prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da
B3, no Manual do Emissor da B3 e no Regulamento do Novo Mercado.

ARTIGO 2º

A Companhia tem sede e foro na cidade de Vitória, Estado do Espírito

Santo, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, nº 355/Sala 101, Bairro Enseada do Suá,
CEP 29050-360.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria,
abrir, transferir,

e/ou encerrar filiais, agências,

escritórios

e

representações, no Brasil ou no exterior.
ARTIGO 3º

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO OBJETO SOCIAL

ARTIGO 4º

A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades, na

qualidade de sócia e/ou acionista.
CAPÍTULO III
DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
ARTIGO 5º

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é

de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal.
PARÁGRAFO 1º - O capital social da Companhia será representado
exclusivamente por ações ordinárias.
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PARÁGRAFO 2º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral da Companhia.
PARÁGRAFO 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia.
Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela
conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
PARÁGRAFO 4º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção
de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia,
que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias, observado o
previsto no artigo 3º, parágrafo 6º, abaixo.
PARÁGRAFO 5º - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou
partes beneficiárias.
PARÁGRAFO 6º - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em
contas de depósito em nome de seus titulares, perante instituição
financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com
quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem
emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos
acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da
propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços
relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados
pela CVM.
PARÁGRAFO 7º - A Companhia poderá aumentar o seu capital social em
até 2.000.000 (dois milhões) de reais, independentemente de reforma
deste Estatuto Social, mediante deliberação do Conselho de
Administração, hipótese em que lhe competirá a fixação do preço de
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emissão e número de ações a ser emitido, bem como as demais
condições da respectiva subscrição e integralização, inclusive a eventual
destinação de parte do preço de emissão à conta de reserva de capital. O
limite do capital autorizado da Companhia somente poderá ser
modificado por deliberação da Assembleia Geral.
PARÁGRAFO 8º - As emissões de ações, debêntures conversíveis em
ações ou bônus de subscrição, bem como a outorga de opção de compra
de ações a administradores e empregados da Companhia ou sociedade
sob seu controle ou a aprovação de aumento do capital social mediante
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações,
poderão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, nos limites
estritos do capital autorizado, com exclusão ou redução do prazo de
exercício do direito de preferência, conforme hipóteses previstas no
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações.
ARTIGO 6º

A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,

adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação, ou
para cancelamento, até o montante do saldo de recursos disponíveis, conforme
definidos e disciplinados por regulamento da CVM.
CAPÍTULO IV
DA ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 7º

A Assembleia Geral reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)

primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as
matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii)
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.
PARÁGRAFO 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas: (i) pelo
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Presidente do Conselho de Administração; (ii) na ausência do anterior,
pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) na ausência dos
anteriores, por membro do Conselho de Administração que o segundo, a
seu critério, vier a designar; (iv) por solicitação de qualquer acionista
titular de participação mínima estabelecida na legislação em vigor; ou (v)
de outra forma estabelecida na legislação aplicável.
PARÁGRAFO 2º - A não convocação de Assembleia Geral a pedido de
qualquer acionista com direito de fazê-lo, em até 8 (oito) dias
consecutivos, contados da data de recebimento da solicitação
pertinente, permitirá a tal acionista convocá-la, nos termos da legislação
aplicável.
PARÁGRAFO 3º - Em qualquer hipótese, as Assembleias Gerais serão
convocadas com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, contado o
prazo da primeira publicação do edital de convocação. Se não se realizar
a Assembleia Geral, em primeira convocação, será publicado novo edital
de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias
corridos. Será dispensada a convocação se verificada a presença da
totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
PARÁGRAFO 4º - Os documentos pertinentes à(s) matéria(s) a ser(em)
deliberada(s) na Assembleia Geral deverão ser colocados à disposição
dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do primeiro
anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a Lei ou a
regulamentação vigente exigir sua disponibilização em prazo maior.
PARÁGRAFO 5º - As Assembleias Gerais poderão realizar-se
presencialmente, de forma parcialmente ou exclusivamente digital, na
forma da legislação em vigor.
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PARÁGRAFO 6º - Sem prejuízo do disposto na regulamentação aplicável
para assembleias parcial ou exclusivamente digitais, a mesa da
assembleia poderá considerar válida a assinatura em atas se for: (a)
aposta no suporte físico; (b) certificada por entidade credenciada da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (“ICP-Brasil”), nos
termos da legislação em vigor; (c) realizada por meio do e-CPF
(certificado digital de pessoa física); e/ou (d) aposta por outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica, inclusive os mecanismos eletrônicos, sem suporte físico e/ou
que não utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
ARTIGO 8º

As Assembleias Gerais somente serão instaladas: (i) em primeira

convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) do capital social, salvo quando a Lei das Sociedades por Ações exigir quórum
diverso; e, (ii) em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.
PARÁGRAFO 1º – A Assembleia Geral será instalada e presidida (i) pelo
Presidente do Conselho de Administração, ou (ii) em sua ausência ou seu
impedimento, por outro administrador por ele indicado, ou, na falta de
indicação, por outro membro do Conselho de Administração indicado
pela maioria dos acionistas, ou (iii) na ausência de tal indicação, ou na
ausência ou no impedimento do membro do Conselho de Administração
indicado, por qualquer dos acionistas indicado pela maioria dos acionistas
presentes. Caberá ao presidente da Assembleia Geral, em qualquer caso,
escolher o Secretário da Mesa.
PARÁGRAFO 2º – O acionista poderá ser representado na Assembleia
Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, administrador da Companhia ou advogado.
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PARÁGRAFO 3º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por
maioria simples, não computados os votos em branco, exceto as matérias
sujeitas a quórum diverso por força de lei ou autorregulação.
PARÁGRAFO 4º - As atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma
de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos,
contendo a transcrição das deliberações tomadas observado o disposto
no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 9º

A Assembleia Geral terá competência para deliberar sobre as seguintes

matérias:
(a)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;

(b)

eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado, da Companhia;

(c)

fixar a remuneração global da administração da Companhia, observado o
Artigo 12, abaixo;

(d)

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

(e)

aprovar aumentos do capital social da Companhia e ajustes ao capital
autorizado;

(f)

aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital social, cujo
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valor seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto
para a constituição de pessoas jurídicas no curso ordinário de seus
negócios para a implementação de um ou mais projetos da Companhia;
(g)

deliberar sobre questões gerais que lhe forem submetidas pelo Conselho
de Administração;

(h)

aprovar a dissolução e liquidação da Companhia, bem como eleger o
liquidante;

(i)

aprovar a cisão, fusão ou incorporação da Companhia;

(j)

aprovar a participação da Companhia em negócios que não sejam
relacionados ao seu objetivo social;

(k)

aprovar a emissão de valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando
a: ações, bônus de subscrição e opções de compra de ações;

(l)

aprovar as demais matérias que lhe sejam atribuídas em lei ou neste
Estatuto Social;

(m)

aprovar a alteração do estatuto social da Companhia; e

(n)

deliberar sobre proposta de saída da Companhia do Novo Mercado, ou
ainda, sobre o cancelamento de registro de companhia aberta.
CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 10º A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
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uma Diretoria, de acordo com os poderes conferidos pela legislação e pela
autorregulação aplicáveis, pelo presente Estatuto Social e pelos respectivos Regimentos
Internos.
ARTIGO 11º A posse dos membros do Conselho de Administração, efetivos e
suplentes, e da Diretoria, será condicionada à assinatura de Termo de Posse, que
contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta neste Estatuto Social.

PARÁGRAFO 1º - Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria deverão aderir à Política de Divulgação de Informação Relevante
e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.

PARÁGRAFO 2º - Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos,
salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho
de Administração, conforme o caso.

ARTIGO 12º A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da
remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de
Administração deliberar sobre a sua distribuição.

SEÇÃO I
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 13º O Conselho de Administração é composto por no mínimo 05 (cinco) e no
máximo 09 (nove) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, cujos
mandatos serão unificados e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de
eleição, permitida reeleição.
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PARÁGRAFO 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no
mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser
conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do
Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista
pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na
hipótese de haver acionista controlador.

PARÁGRAFO 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual
referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a
Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior.

PARÁGRAFO 3º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser
destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo
permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus
sucessores.

PARÁGRAFO 4º - Os membros do Conselho de Administração devem ter
reputação ilibada, não podendo ser eleito membro do Conselho de
Administração, salvo dispensa expressa da Assembleia Geral, aquele que:
(i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes da
Companhia; ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a
Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do
Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os
fatores de impedimento indicados neste parágrafo.
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PARÁGRAFO 5º - O membro do Conselho de Administração não poderá
ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de
Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou que
represente interesse conflitante com os da Companhia.

PARÁGRAFO 6º - A Assembleia Geral que deliberar a eleição dos membros
efetivos do Conselho de Administração deliberará qual o número de
membros suplentes do Conselho de Administração a serem eleitos,
podendo tal número ser alterado a qualquer momento, a critério da
Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 7º - No caso da ausência ou impedimento temporário de
qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo suplente
assumirá as funções durante a ausência ou impedimento temporário.

ARTIGO 14º O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente, 1 (um) VicePresidente e 1 (um) Secretário, que também serão eleitos pela Assembleia Geral. No
caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de
Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de
ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho
de Administração, caberá aos demais membros efetivos escolher, dentre si, aquele que
exercerá suas funções interinamente e, em caso de vacância de ambos, uma assembleia
deverá ser convocada imediatamente para indicação dos membros que preencherão
tais cargos. Sendo assim, os respectivos membros suplentes do Presidente e VicePresidente do Conselho de Administração atuarão como membros do Conselho de
Administração, mas não exercerão as funções atribuídas à Presidência e à VicePresidência do Conselho de Administração
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PARÁGRAFO 1º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração
e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão
ser acumulados pela mesma pessoa.

PARÁGRAFO 2º - O disposto no Parágrafo 1º acima não se aplicará na
hipótese de vacância, desde que a cumulação de cargos seja devidamente
divulgada na forma da regulamentação aplicável e cesse no prazo de até
1 (um) ano.

ARTIGO 15º O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 03
(três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por
qualquer de seus membros, mediante notificação escrita entregue com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis, da qual constará a ordem do dia.

PARÁGRAFO 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de
Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a
observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os
demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por
carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio,
eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.

PARÁGRAFO 2º - Independentemente das formalidades previstas neste
artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os
membros do Conselho de Administração.

ARTIGO 16º As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira
convocação com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação,
com qualquer número.
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PARÁGRAFO 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas
por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do
Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo VicePresidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por
Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do
Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o
secretário.

PARÁGRAFO 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro
do Conselho de Administração, o respectivo membro do Conselho de
Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados,
(i) manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile
entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da
reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado; ou
(ii) fazer-se representar por qualquer outro membro, mediante
procuração escrita com indicação de sua manifestação de voto sobre cada
um dos pontos da ordem do dia, não podendo cada membro representar
mais de 2 (dois) outros membros.

PARÁGRAFO 3º - No caso de vacância do cargo de qualquer membro do
Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros
remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se
ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será
convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste parágrafo, ocorre
a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado
ou invalidez.

PARÁGRAFO 4º - As deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes,
ou que tenham manifestado seu voto na forma do parágrafo 2º acima. Na
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hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Presidente do Conselho
de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro
do Conselho de Administração que o estiver substituindo.

ARTIGO 17º Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do
exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sob pena de perda
de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração.

ARTIGO 18º As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de
teleconferência ou videoconferência, admitida sua gravação e degravação. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os
membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do
Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou facsímile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

PARÁGRAFO 1º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual
deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à
reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do
Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou
que tenham se manifestado, observado o disposto neste Estatuto Social,
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem
eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada
ao Livro logo após a transcrição da ata.

PARÁGRAFO 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público
de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração
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da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.

PARÁGRAFO 3º - O Conselho de Administração poderá admitir outros
participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as
deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado
a estes, entretanto, o direito de voto.

ARTIGO 19º O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação
geral dos negócios da Companhia das sociedades sob seu controle, assim como de
controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente, deliberar sobre
as seguintes matérias:

(a)

aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da
Companhia;

(b)

aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos
e verificação do cumprimento dos mesmos, inclusive dos
orçamentos da área de auditoria interna da Companhia e/ou de
eventuais outros comitês de assessoramento que sejam
constituídos pela Companhia, estatutários ou não;

(c)

nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação
de seus poderes, funções e remuneração;

(d)

controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo,
dos livros e documentos da Companhia, solicitação de informações
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer
outros assuntos relacionados à gestão dos diretores;
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(e)

autorização prévia para que a Diretoria pratique quaisquer atos que
ultrapassem seus poderes de gestão fixados no Estatuto Social;

(f)

convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente;

(g)

manifestação sobre o relatório da administração e as contas da
Diretoria e submissão das demonstrações financeiras da
Companhia para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas;

(h)

avaliação e aprovação de transações realizadas direta ou
indiretamente com partes relacionadas, cujo valor exceda R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto aqueles com
controladas, cujo capital seja direta ou indiretamente detido de
forma integral pela Companhia, que não dependem de deliberação
do Conselho de Administração;

(i)

aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital
social, cujo valor seja de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais), exceto para a constituição de pessoas jurídicas no curso
ordinário de seus negócios para a implementação de um ou mais
projetos da Companhia;

(j)

alienação ou oneração, de qualquer forma, de bens imóveis da
Companhia, cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);

(k)

alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos da
Companhia, que não sejam imóveis e recebíveis, cujo valor exceda,

128

em uma ou mais operações de mesma espécie, no período de 12
(doze) meses, a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);

(l)

concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou
descontos de duplicatas ou securitização de recebíveis cujo valor
exceda a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

(m)

nomeação e destituição dos auditores independentes, que
deverão, necessariamente, ser registrados na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e realizar auditoria anual com revisão trimestral
da Companhia;

(n)

nomeação e destituição dos membros de seus comitês de
assessoramento;

(o)

deliberação sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem
como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas
as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais
aplicáveis;

(p)

deliberação sobre a emissão de títulos de dívida no mercado
internacional para distribuição pública ou privada, bem como
dispor sobre os termos e as condições da emissão;

(q)

deliberação sobre a emissão de notas promissórias (commercial
papers) para distribuição pública no Brasil ou no exterior, bem
como dispor sobre os termos e as condições da emissão;
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(r)

proposição à Assembleia Geral da declaração de dividendos
intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;

(s)

aprovar a concessão, pela Companhia, de avais, fianças, endossos e
outras garantias em favor de quaisquer terceiros fora do seu grupo
econômico, cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);

(t)

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, o modo
de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem
emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos juros,
participação nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se
houver, bem como o prazo e condições de vencimento,
amortização ou resgate das debêntures;

(u)

manifestação, favorável ou contrária, a respeito de qualquer OPA
que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio
de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo:
(i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse do
conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) as repercussões da OPA sobre os interesses da
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante
em relação à Companhia; (iv) a respeito de alternativas à aceitação
da OPA disponíveis no mercado; e (v) outros pontos que o Conselho
de Administração considere pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e

130

(v)

aprovar eventuais políticas que orientarão as relações com
acionistas.

ARTIGO 20º Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de
Administração, em conjunto, representar o Conselho de Administração nas Assembleias
Gerais.

ARTIGO 21º O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar
comitês de assessoramento, bem como outros comitês executivos ou consultivos,
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o
Conselho de Administração em suas atribuições.

PARÁGRAFO 1º - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as
normas aplicáveis aos comitês de assessoramento, incluindo regras sobre
composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

PARÁGRAFO 2º - Sem prejuízo de outros comitês que o Conselho de
Administração venha a criar, a Companhia terá, obrigatoriamente, Comitê
de Auditoria vinculado ao Conselho de Administração, de funcionamento
permanente.

PARÁGRAFO 3º - Serão aplicáveis aos membros do Comitê de Auditoria e
dos demais comitês que venham a ser criados nos termos deste Estatuto
Social as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei, por este
Estatuto e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da
Companhia.
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SEÇÃO II
DA DIRETORIA
ARTIGO 22º A Diretoria será composta por 3 (três) membros, acionistas ou não,
residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e 1 (um)
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, eleitos pela Assembleia
Geral, para mandatos de até 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores
serão empossados na data de assinatura do respectivo Termo de Posse.
PARÁGRAFO 1º – A remuneração global dos membros da Diretoria será
fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de
Administração a deliberação sobre a forma de sua distribuição.
ARTIGO 23º Na hipótese de ocorrer renúncia, impedimento ou incapacidade
permanente, ausência, falecimento ou qualquer outro evento que resulte na vacância
permanente de qualquer dos Diretores da Companhia, o Conselho de Administração
indicará um substituto para desempenhar as funções do referido Diretor, observado o
disposto em Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia.
ARTIGO 24º Compete aos Diretores (i) representar a Companhia, ativa e
passivamente, em suas relações com terceiros, em Juízo ou fora dele; (ii) convocar e
presidir as reuniões da Diretoria; (iii) supervisionar os negócios sociais, tomando as
deliberações que se fizerem necessárias; (iv) coordenar as atividades em conjunto com
os demais diretores; e (v) exercer outros poderes e atribuições conferidos pelo Conselho
de Administração.
PARÁGRAFO 1º - Compete ao Diretor Presidente:
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(a)

Exercer as funções corporativas a ele atribuídas pela Assembleia
Geral de acionistas e/ou pelo Conselho de Administração, nos
termos do Estatuto;

(b)

Coordenar os membros da Diretoria, atribuir-lhe funções
específicas e fixar metas para seu desempenho, bem como resolver
questões de conflito de competências entre membros da Diretoria;

(c)

Representar a Diretoria perante o Conselho de Administração e a
Assembleia Geral, ou designar outro membro da Diretoria para
fazê-lo;

(d)

Liderar os comitês de gestão que forem instalados para tratar de
determinadas atividades da Companhia e/ou de suas controladas;

(e)

Dirigir e coordenar os assuntos relacionados ao planejamento e
desempenho empresarial da Companhia;

(f)

Indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da
Diretoria e recomendar ao Conselho de Administração a destituição
de qualquer membro da Diretoria; e

(g)

Exercer outras
Administração.

funções

determinadas

pelo

Conselho

PARÁGRAFO 2º - Compete ao Diretor Vice Presidente:

(a)

Substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências;
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de

(b)

Responder pela direção e coordenação-geral das atividades que
não sejam de responsabilidade específica do Diretor Presidente,
assegurando que sejam conduzidas de acordo com as políticas e
objetivos da Companhia;

(c)

Coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de
investimentos e operações, incluindo financiamentos, no
interesse da Companhia;

(d)

Elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser
apresentada ao Conselho de Administração;

(e)

Avaliar e acompanhar políticas, estratégias e dirigir as atividades
nas áreas definidas pelo Diretor Presidente e/ou pelo Conselho de
Administração;

(f)

Guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus
assentamentos;

(g)

Avaliar e acompanhar políticas, estratégias e dirigir as atividades
nas áreas definidas pelo Diretor Presidente e/ou pelo Conselho de
Administração; e

(h)

Exercer outras funções determinadas pelo Conselho de
Administração e/ou pelo Diretor Presidente.

PARÁGRAFO 3º - Compete ao Diretor Executivo de Finanças e de Relações
com Investidores:
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(a)

Coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração da Companhia;

(b)

Gerir as finanças consolidadas e o risco financeiro da Companhia;

(c)

Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas às áreas financeira, contábil, fiscal e de planejamento e
controle da Companhia;

(d)

Garantir a aplicação das políticas corporativas e dos princípios de
desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua
responsabilidade;

(e)

Representar a Companhia perante acionistas, investidores,
mercados regulamentados de valores mobiliários, Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM") e demais órgãos relacionados às
atividades desenvolvidas no mercado de capitais;

(f)

Planejar, coordenar e orientar o relacionamento e comunicação
entre a Companhia e seus investidores, a CVM e demais órgãos nos
quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à
negociação;

(g)

Observar as exigências estabelecidas pela legislação do mercado de
capitais em vigor e divulgar ao mercado as informações relevantes
sobre a Companhia e seus negócios;

(h)

Tomar providências para manter atualizado o registro de
companhia aberta perante a CVM, mercados regulamentados de
valores mobiliários e demais órgãos de controle que atuem nos
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mercados de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da
Companhia sejam admitidos à negociação, conforme regulação
aplicável;
(i)

Supervisionar os serviços realizados pela instituição financeira
depositária das ações relativas ao quadro acionário, tais como, sem
se limitar, o pagamento de dividendos e bonificações, compra,
venda e transferência de ações;

(j)

Zelar pelo cumprimento e execução das regras de governança
corporativa e das disposições estatutárias e legais relacionadas ao
mercado de valores mobiliários;

ARTIGO 25º A Diretoria terá poderes de representação, administração e gestão dos
negócios sociais, podendo, na forma prevista neste Estatuto Social e em Acordo de
Acionistas arquivado na sede social da Companhia, validamente obrigar a Companhia,
praticando todos os atos e operações necessários à consecução dos objetivos sociais.
ARTIGO 26º A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo
que suas deliberações serão tomadas por maioria simples.
PARÁGRAFO 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer
de seus Diretores, através de carta registrada, fax, e-mail ou aviso
entregue pessoalmente, contra recibo, a todos os diretores. Considerarse-á dispensada a convocação a uma reunião a que comparecer a
totalidade dos diretores.
PARÁGRAFO 2º As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença
de, no mínimo, 2 (dois) diretores.
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PARÁGRAFO 3º Um diretor poderá fazer-se representar nas reuniões,
podendo votar por carta, e-mail, fax ou procuração. O diretor que enviar
seu voto ou se fizer representar, na forma supra, será considerado
presente à reunião.

PARÁGRAFO 4º Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro
próprio, as quais serão assinadas pelos diretores presentes.

ARTIGO 27º Observado o disposto neste Estatuto Social, a Companhia será
representada e obrigar-se-á:
(i)

pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores;

(ii)

pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)
procurador devidamente constituído na forma prevista neste
Estatuto Social;

(iii)

pela assinatura de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto,
desde que expressamente autorizado no respectivo instrumento
de mandato;

(iv)

pela assinatura de 1 (um) procurador com poderes especiais,
agindo isoladamente, exclusivamente para fins ad judicia ou
representação da Companhia em licitações, desde que
expressamente autorizado no respectivo instrumento de
mandato;

PARÁGRAFO ÚNICO – As procurações outorgadas pela Companhia serão
assinadas pelos 2 (dois) Diretores em conjunto, e, com exceção daquelas
outorgadas a advogados para representação em processos judiciais e/ou
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administrativos, que terão prazo de validade determinado e vedarão o
substabelecimento.
ARTIGO 28º São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer
atos praticados por Diretores, procuradores ou por empregados da Companhia que
sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da Companhia, tais como avais, fianças,
endossos e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido previamente
aprovados pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL
ARTIGO 29º A Companhia terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios
sociais em que for instalado a pedido de acionistas, na forma da lei.
PARÁGRAFO ÚNICO – As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas
por maioria de votos.
ARTIGO 30º O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com igual número de suplentes, que
tomarão posse com a assinatura dos Termos de Posse, que contemplará a sujeição à
cláusula compromissória, observado o disposto neste Estatuto Social. Os membros do
Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral, que fixará a remuneração,
obedecido o mínimo legal.
ARTIGO 31º Os membros do Conselho Fiscal, residentes no País, que atendam aos
requisitos e impedimentos previstos na lei, terão a competência nela disciplinada.
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CAPÍTULO VII
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO
ARTIGO 32º O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano. A Companhia obriga-se a realizar a auditoria anual de suas
demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM.
ARTIGO 33º Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a
renda e contribuição social sobre o lucro.
PARÁGRAFO ÚNICO - Nos termos do artigo 190 da Lei de Sociedade por
Ações, as participações estatutárias de empregados e administradores
serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
que remanescerem depois de deduzidos os montantes indicados no
caput.
ARTIGO 34º Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas no
artigo anterior, destinar-se-á:
(a)

5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte
por cento) do capital social integralizado ou o limite previsto no
artigo 193, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações;

(b)

25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo
obrigatório a todos os seus acionistas, incidente sobre o saldo do
lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata a
letra “a” deste artigo e ajustado na forma do artigo 202, da Lei das
Sociedades por Ações;
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(a)

Eventual saldo, após as distribuições anteriores, em percentual a
ser proposto pela administração e fixado pela Assembleia Geral, a
seu critério, observado o disposto em lei, para a constituição de
Reserva de Investimentos, com a finalidade de financiar a
expansão das atividades da Companhia e de controladas, inclusive
por subscrição de aumentos de capital, criação de novos
empreendimentos e/ou outros instrumentos de capitalização.
PARÁGRAFO 1º - É permitida a destinação do lucro para reserva
de contingências, reserva de incentivos fiscais e outras retenções
permitidas na Lei das Sociedades por Ações, inclusive para fazer
frente a orçamento de capital aprovado na forma de seu artigo
196.
PARÁGRAFO 2º- O pagamento do dividendo obrigatório poderá
ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos
da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 35º Por proposta da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, a
Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim
desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste
Estatuto.
ARTIGO 36º Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício
social e sua atribuição ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas
o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos
ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o
saldo excedente.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento efetivo dos juros sobre o
capital próprio, tendo ocorrido o crédito no decorrer do exercício
social, dar-se-á por deliberação da Assembleia Geral, no curso do
exercício social ou no exercício seguinte.
ARTIGO 37º Por deliberação da Assembleia Geral e observado o disposto no artigo
204, da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia poderá elaborar balanços de
períodos inferiores ao anual, inclusive semestrais, e declarar o pagamento de dividendo
ou juros sobre capital próprio, com base nos lucros acumulados ou em lucros apurados
nestes balanços, imputados ao valor do dividendo obrigatório.
ARTIGO 38º A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação
aplicável.

CAPÍTULO VIII
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
ARTIGO 39º A alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob condição 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, observadas as condições e os prazos
previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo
Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

PARÁGRAFO 1º - Em caso de alienação indireta de Controle, o adquirente
deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição
do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse
valor.
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PARÁGRAFO 2º - Para os fins deste artigo, entende-se por “Controle” e
seus termos correlatos 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, conforme o que
dispõe o artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO IX
DA SAÍDA DO NOVO MERCADO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 40º A saída da Companhia do Novo Mercado pode ocorrer, nos termos das
Seções II e III abaixo, em decorrência:

(a)

da decisão do acionista controlador ou da Companhia;

(b)

do descumprimento de obrigações do Regulamento do Novo
Mercado; e

(c)

do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia
ou da conversão de categoria do registro na CVM, hipótese na qual
deve ser observado o disposto na legislação e na regulamentação
em vigor.
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SEÇÃO II
SAÍDA VOLUNTÁRIA
ARTIGO 41º A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso
seja precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na Instrução CVM nº
361, de 05 de março de 2002, conforme alterada, para cancelamento de registro de
companhia aberta e no Regulamento do Novo Mercado.

PARÁGRAFO 1º - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer
independentemente de OPA mencionada neste artigo na hipótese de
dispensa aprovada em Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 2º - A Assembleia Geral referida no parágrafo primeiro acima
deverá ser instalada (i) em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das
Ações em Circulação; e, caso referido quórum não seja atingido, (ii) em
segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas
titulares de Ações em Circulação.

PARÁGRAFO 3º - A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA
deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em
Circulação presentes na Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do
Novo Mercado.

PARÁGRAFO 4º - Para fins do disposto neste artigo, “Ações em Circulação”
significam todas as ações de emissão da Companhia, com exceção (i)
daquelas de titularidade do(s) acionista(s) controlador(es), das pessoas
vinculadas a ele(s) e dos administradores da Companhia; e (ii) daquelas
mantidas em tesouraria.
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SEÇÃO III
SAÍDA COMPULSÓRIA
ARTIGO 42º A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado depende
da realização de OPA com as mesmas características da OPA em decorrência de saída
voluntária do Novo Mercado, conforme disposto no artigo 41 acima.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de não atingimento do percentual de
aprovação da OPA equivalente a 1/3 (um terço) das ações em circulação,
após a realização da OPA, as ações de emissão da Companhia ainda serão
negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no referido segmento, contados
da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária.

CAPÍTULO X
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

ARTIGO 43º Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da
base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no
Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que
deliberou a referida reorganização.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a reorganização envolva sociedades
resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a
maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na
Assembleia Geral deverão dar anuência a essa estrutura.

CAPÍTULO XI
DA LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 44º A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos
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em lei e a Assembleia Geral fixará a forma de liquidação e nomeará o liquidante e o
Conselho Fiscal que conduzirão a Companhia durante o período de liquidação.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 45º A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede
e que estejam em vigor na data da deliberação aplicável, pelo que fica vedado, (i) aos
integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou da administração, acatar
declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver
sido ajustado no referido acordo; e, (ii) à Companhia, aceitar e proceder à transferência
de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações
e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e
regulado em acordo de acionistas.
ARTIGO 46º Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com o que preceituam a Lei das Sociedades por Ações e a
CVM.
ARTIGO 47º Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial,
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO XIII
DO JUÍZO ARBITRAL
ARTIGO 48º A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
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regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do
Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de
07 de dezembro de 1976, conforma alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado e dos demais regulamentos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão que forem aplicáveis.
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Anexo B – Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, Realizada em 28 de
Julho de 2021, que Aprovou a Realização da Oferta
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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ISH TECH S.A.
CNPJ/ME nº 42.496.531/0001-67
NIRE 32300042775
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021
A Assembleia Geral Extraordinária da ISH TECH S.A. (“Companhia”), instalada com a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Rodrigo Volk Etienne Dessaune
e secretariada pelo Sr. João Paulo Barros da Silva Pinto, realizou-se às 10:00 horas do dia
28 de julho de 2021, na sede social da Companhia, na Rua Judith Maria Tovar Varejão,
355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, estado do Espírito
Santo. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas,
por unanimidade de votos: (a) criar o Conselho de Administração da Companhia
(“Conselho de Administração”), composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9
(nove) membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição;
(b) eleger para o Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 2 (dois)
anos a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023, ou em
momento posterior definido pela Assembleia Geral, os Srs (b.1) Armsthon Hamer dos
Reis Zanelato, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade
RG nº 837.438 SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.931.257-40, residente e
domiciliado na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, com endereço comercial
na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355/Sala 101, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP
29050-360, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b.2) Rodrigo
Volk Etienne Dessaune, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de
Identidade RG nº 589.040 SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 873.660.457-72,
residente e domiciliado na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, com endereço
comercial na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355/Sala 101, Enseada do Suá, Vitória/ES,
CEP 29050-360, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (b.3)
José Fernando Etienne Dessaune, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira
de Identidade nº 83.535-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.211.287-72, residente
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e domiciliado na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, com endereço comercial na
Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355/Sala 101, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050360, para o cargo de Secretário do Conselho de Administração; (c) consignar que os
membros independentes do Conselho de Administração serão eleitos em Assembleia
Geral Extraordinária convocada especialmente para este fim, observado o
enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo
Mercado da B3; (d) fixar a remuneração global da administração da Companhia em R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), sujeito a ajustes por meio de deliberação dos
acionistas em Assembleias Gerais posteriores; (e) aprovar o registro da Companhia
como companhia aberta na categoria “A”, emissora de valores mobiliários, perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7
de dezembro de 2009, conforme alterada (respectivamente, “Instrução CVM 480” e
“Registro Categoria A”); (f) aprovar a adesão da Companhia ao segmento especial de
listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) designado como “Novo Mercado”
(“Adesão ao Novo Mercado” e, em conjunto com o Registro Categoria A, a “Listagem”);
(g) aprovar a submissão (g.i) do pedido de registro de companhia aberta, categoria “A”,
perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480, (g.ii) do pedido de adesão da
Companhia ao Novo Mercado, bem como a celebração, com a B3, do “Contrato de
Participação no Novo Mercado”, e (g.iii) do pedido de listagem da Companhia na B3,
ficando o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, conforme aplicável,
autorizados a tomar todas as medidas necessárias junto à CVM e/ou à B3 para fins da
formalização da Listagem; (h) aprovar a reforma e a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, na forma constante do DOCUMENTO I que integra a presente Ata, de modo
a adaptá-lo às exigências legais aplicáveis às companhias abertas e às exigências do
Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”), o qual
somente vigorará a partir da data em que a Listagem for concluída, permanecendo em
vigor as disposições estatutárias correspondentes do Estatuto Social atual até que tal
condição suspensiva seja verificada. Os acionistas presentes fazem constar
expressamente da presente Ata que, no caso de não realização da Listagem e seja por
qual razão for, a deliberação da presente Ata, no tocante à reformulação e à
consolidação do Estatuto Social da Companhia, perderá a eficácia; (i) aprovar a
realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da

150

Página 3 de 46

Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores (respectivamente,
“Ações”, “Oferta” e “Acionistas Vendedores”) no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução da 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 e
atualmente em vigor, bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do
Regulamento do Novo Mercado da B3 e demais normativos aplicáveis, sob a
coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. e com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos investidores
não institucionais. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações
no exterior: (i.i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro,
previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores
mobiliários; e (i.ii) nos demais países, que não 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 desse país (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. Nos termos
do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio
de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da
ISH Tech S.A.”, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
do Lote Suplementar, conforme abaixo definido) poderá ser acrescida em até 20% (vinte
por cento), nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”). Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a
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quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais),
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%
(quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais), nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas
Vendedores ao agente estabilizador a ser contratado no âmbito da Oferta, em conexão
com a prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta.
Por fim, nos termos do artigo 172, I, da Lei das Sociedades por Ações, não será observado
o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente
da Oferta; (j) autorizar o Conselho de Administração da Companhia a aprovar todos os
termos e condições da Oferta, desde que observadas as diretrizes da deliberação “e”,
incluindo, mas não se limitando a, poderes para: (j.i) deliberar sobre o aumento de
capital social, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta;
(j.ii) fixar o preço de emissão das Ações; (j.iii) aprovar o Prospecto e, para os esforços
de colocação no exterior, o Offering Memorandum; (j.iv) autorizar a Diretoria da
Companhia a celebrar todos e quaisquer contratos, bem como realizar todos e quaisquer
atos relacionados à Oferta; (j.v) definir a destinação dos recursos líquidos obtidos pela
Companhia por meio da Oferta; e (j.vi) autorizar, desde que observadas as diretrizes dos
itens desta ata de Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho de Administração e a
Diretoria da Companhia, conforme o caso, a praticar todos os atos necessários para a
implementação e formalização das deliberações constantes desta Ata. Nada mais
havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. São Paulo, 28 de julho de 2021. Rodrigo Volk Etienne Dessaune – Presidente
da Mesa. João Paulo Barros da Silva Pinto – Secretário da Mesa. Acionistas: Rodrigo Volk
Etienne Dessaune, Armsthon Hamer dos Reis Zanelato, João Paulo Barros da Silva Pinto
e Allan Marcelo de Campos Costa.
Confere com o original:

Rodrigo Volk Etienne Dessaune
Presidente da Mesa

João Paulo Barros da Silva Pinto
Secretário da Mesa
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DOCUMENTO I – Autenticação da Mesa da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de julho de 2021.

________________________

________________________

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

João Paulo Barros da Silva Pinto

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

Estatuto Social
*

*
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ISH TECH S.A.
CNPJ/ME 42.496.531/0001-67
NIRE 32300042775
Companhia Aberta
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO
ARTIGO 1º A ISH TECH S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, que se rege
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor a partir
de 2 de janeiro de 2018 (“Novo Mercado”, “Regulamento do Novo Mercado” e “B3”,
respectivamente), e pelas demais normas e disposições legais que lhe forem aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Com a admissão da Companhia no segmento
especial de listagem do Novo mercado, a Companhia, seus acionistas,
incluindo acionistas controladores, quando aplicável, administradores e
membros de comitês de assessoramento e do conselho fiscal, quando
instalado, sujeitam-se às disposições do Regulamento do Novo Mercado
da B3.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As disposições do Regulamento do Novo
Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de
prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto Social.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A Companhia seus acionistas, incluindo
acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão observar os
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prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da
B3, no Manual do Emissor da B3 e no Regulamento do Novo Mercado.

ARTIGO 2º

A Companhia tem sede e foro na cidade de Vitória, Estado do Espírito

Santo, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, nº 355/Sala 101, Bairro Enseada do Suá,
CEP 29050-360.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria,
abrir, transferir,

e/ou encerrar filiais, agências,

escritórios

e

representações, no Brasil ou no exterior.
ARTIGO 3º

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO OBJETO SOCIAL

ARTIGO 4º

A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades, na

qualidade de sócia e/ou acionista.
CAPÍTULO III
DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
ARTIGO 5º

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é

de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal.
PARÁGRAFO 1º - O capital social da Companhia será representado
exclusivamente por ações ordinárias.
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PARÁGRAFO 2º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral da Companhia.
PARÁGRAFO 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia.
Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela
conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
PARÁGRAFO 4º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção
de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia,
que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias, observado o
previsto no artigo 3º, parágrafo 6º, abaixo.
PARÁGRAFO 5º - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou
partes beneficiárias.
PARÁGRAFO 6º - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em
contas de depósito em nome de seus titulares, perante instituição
financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com
quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem
emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos
acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da
propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços
relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados
pela CVM.
PARÁGRAFO 7º - A Companhia poderá aumentar o seu capital social em
até 2.000.000 (dois milhões) de reais, independentemente de reforma
deste Estatuto Social, mediante deliberação do Conselho de
Administração, hipótese em que lhe competirá a fixação do preço de
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emissão e número de ações a ser emitido, bem como as demais
condições da respectiva subscrição e integralização, inclusive a eventual
destinação de parte do preço de emissão à conta de reserva de capital. O
limite do capital autorizado da Companhia somente poderá ser
modificado por deliberação da Assembleia Geral.
PARÁGRAFO 8º - As emissões de ações, debêntures conversíveis em
ações ou bônus de subscrição, bem como a outorga de opção de compra
de ações a administradores e empregados da Companhia ou sociedade
sob seu controle ou a aprovação de aumento do capital social mediante
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações,
poderão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, nos limites
estritos do capital autorizado, com exclusão ou redução do prazo de
exercício do direito de preferência, conforme hipóteses previstas no
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações.
ARTIGO 6º

A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,

adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação, ou
para cancelamento, até o montante do saldo de recursos disponíveis, conforme
definidos e disciplinados por regulamento da CVM.
CAPÍTULO IV
DA ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 7º

A Assembleia Geral reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)

primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as
matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii)
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.
PARÁGRAFO 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas: (i) pelo

157

Página 10 de 46

Presidente do Conselho de Administração; (ii) na ausência do anterior,
pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) na ausência dos
anteriores, por membro do Conselho de Administração que o segundo, a
seu critério, vier a designar; (iv) por solicitação de qualquer acionista
titular de participação mínima estabelecida na legislação em vigor; ou (v)
de outra forma estabelecida na legislação aplicável.
PARÁGRAFO 2º - A não convocação de Assembleia Geral a pedido de
qualquer acionista com direito de fazê-lo, em até 8 (oito) dias
consecutivos, contados da data de recebimento da solicitação
pertinente, permitirá a tal acionista convocá-la, nos termos da legislação
aplicável.
PARÁGRAFO 3º - Em qualquer hipótese, as Assembleias Gerais serão
convocadas com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, contado o
prazo da primeira publicação do edital de convocação. Se não se realizar
a Assembleia Geral, em primeira convocação, será publicado novo edital
de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias
corridos. Será dispensada a convocação se verificada a presença da
totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
PARÁGRAFO 4º - Os documentos pertinentes à(s) matéria(s) a ser(em)
deliberada(s) na Assembleia Geral deverão ser colocados à disposição
dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do primeiro
anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a Lei ou a
regulamentação vigente exigir sua disponibilização em prazo maior.
PARÁGRAFO 5º - As Assembleias Gerais poderão realizar-se
presencialmente, de forma parcialmente ou exclusivamente digital, na
forma da legislação em vigor.
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PARÁGRAFO 6º - Sem prejuízo do disposto na regulamentação aplicável
para assembleias parcial ou exclusivamente digitais, a mesa da
assembleia poderá considerar válida a assinatura em atas se for: (a)
aposta no suporte físico; (b) certificada por entidade credenciada da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (“ICP-Brasil”), nos
termos da legislação em vigor; (c) realizada por meio do e-CPF
(certificado digital de pessoa física); e/ou (d) aposta por outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica, inclusive os mecanismos eletrônicos, sem suporte físico e/ou
que não utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
ARTIGO 8º

As Assembleias Gerais somente serão instaladas: (i) em primeira

convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) do capital social, salvo quando a Lei das Sociedades por Ações exigir quórum
diverso; e, (ii) em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.
PARÁGRAFO 1º – A Assembleia Geral será instalada e presidida (i) pelo
Presidente do Conselho de Administração, ou (ii) em sua ausência ou seu
impedimento, por outro administrador por ele indicado, ou, na falta de
indicação, por outro membro do Conselho de Administração indicado
pela maioria dos acionistas, ou (iii) na ausência de tal indicação, ou na
ausência ou no impedimento do membro do Conselho de Administração
indicado, por qualquer dos acionistas indicado pela maioria dos acionistas
presentes. Caberá ao presidente da Assembleia Geral, em qualquer caso,
escolher o Secretário da Mesa.
PARÁGRAFO 2º – O acionista poderá ser representado na Assembleia
Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, administrador da Companhia ou advogado.
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PARÁGRAFO 3º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por
maioria simples, não computados os votos em branco, exceto as matérias
sujeitas a quórum diverso por força de lei ou autorregulação.
PARÁGRAFO 4º - As atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma
de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos,
contendo a transcrição das deliberações tomadas observado o disposto
no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 9º

A Assembleia Geral terá competência para deliberar sobre as seguintes

matérias:
(a)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;

(b)

eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado, da Companhia;

(c)

fixar a remuneração global da administração da Companhia, observado o
Artigo 12, abaixo;

(d)

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

(e)

aprovar aumentos do capital social da Companhia e ajustes ao capital
autorizado;

(f)

aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital social, cujo
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valor seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto
para a constituição de pessoas jurídicas no curso ordinário de seus
negócios para a implementação de um ou mais projetos da Companhia;
(g)

deliberar sobre questões gerais que lhe forem submetidas pelo Conselho
de Administração;

(h)

aprovar a dissolução e liquidação da Companhia, bem como eleger o
liquidante;

(i)

aprovar a cisão, fusão ou incorporação da Companhia;

(j)

aprovar a participação da Companhia em negócios que não sejam
relacionados ao seu objetivo social;

(k)

aprovar a emissão de valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando
a: ações, bônus de subscrição e opções de compra de ações;

(l)

aprovar as demais matérias que lhe sejam atribuídas em lei ou neste
Estatuto Social;

(m)

aprovar a alteração do estatuto social da Companhia; e

(n)

deliberar sobre proposta de saída da Companhia do Novo Mercado, ou
ainda, sobre o cancelamento de registro de companhia aberta.
CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 10º A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
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uma Diretoria, de acordo com os poderes conferidos pela legislação e pela
autorregulação aplicáveis, pelo presente Estatuto Social e pelos respectivos Regimentos
Internos.
ARTIGO 11º A posse dos membros do Conselho de Administração, efetivos e
suplentes, e da Diretoria, será condicionada à assinatura de Termo de Posse, que
contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta neste Estatuto Social.

PARÁGRAFO 1º - Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria deverão aderir à Política de Divulgação de Informação Relevante
e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.

PARÁGRAFO 2º - Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos,
salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho
de Administração, conforme o caso.

ARTIGO 12º A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da
remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de
Administração deliberar sobre a sua distribuição.

SEÇÃO I
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 13º O Conselho de Administração é composto por no mínimo 05 (cinco) e no
máximo 09 (nove) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, cujos
mandatos serão unificados e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de
eleição, permitida reeleição.
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PARÁGRAFO 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no
mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser
conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do
Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista
pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na
hipótese de haver acionista controlador.

PARÁGRAFO 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual
referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a
Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior.

PARÁGRAFO 3º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser
destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo
permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus
sucessores.

PARÁGRAFO 4º - Os membros do Conselho de Administração devem ter
reputação ilibada, não podendo ser eleito membro do Conselho de
Administração, salvo dispensa expressa da Assembleia Geral, aquele que:
(i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes da
Companhia; ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a
Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do
Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os
fatores de impedimento indicados neste parágrafo.
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PARÁGRAFO 5º - O membro do Conselho de Administração não poderá
ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de
Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou que
represente interesse conflitante com os da Companhia.

PARÁGRAFO 6º - A Assembleia Geral que deliberar a eleição dos membros
efetivos do Conselho de Administração deliberará qual o número de
membros suplentes do Conselho de Administração a serem eleitos,
podendo tal número ser alterado a qualquer momento, a critério da
Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 7º - No caso da ausência ou impedimento temporário de
qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo suplente
assumirá as funções durante a ausência ou impedimento temporário.

ARTIGO 14º O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente, 1 (um) VicePresidente e 1 (um) Secretário, que também serão eleitos pela Assembleia Geral. No
caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de
Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de
ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho
de Administração, caberá aos demais membros efetivos escolher, dentre si, aquele que
exercerá suas funções interinamente e, em caso de vacância de ambos, uma assembleia
deverá ser convocada imediatamente para indicação dos membros que preencherão
tais cargos. Sendo assim, os respectivos membros suplentes do Presidente e VicePresidente do Conselho de Administração atuarão como membros do Conselho de
Administração, mas não exercerão as funções atribuídas à Presidência e à VicePresidência do Conselho de Administração
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PARÁGRAFO 1º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração
e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão
ser acumulados pela mesma pessoa.

PARÁGRAFO 2º - O disposto no Parágrafo 1º acima não se aplicará na
hipótese de vacância, desde que a cumulação de cargos seja devidamente
divulgada na forma da regulamentação aplicável e cesse no prazo de até
1 (um) ano.

ARTIGO 15º O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 03
(três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por
qualquer de seus membros, mediante notificação escrita entregue com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis, da qual constará a ordem do dia.

PARÁGRAFO 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de
Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a
observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os
demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por
carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio,
eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.

PARÁGRAFO 2º - Independentemente das formalidades previstas neste
artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os
membros do Conselho de Administração.

ARTIGO 16º As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira
convocação com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação,
com qualquer número.
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PARÁGRAFO 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas
por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do
Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo VicePresidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por
Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do
Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o
secretário.

PARÁGRAFO 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro
do Conselho de Administração, o respectivo membro do Conselho de
Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados,
(i) manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile
entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da
reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado; ou
(ii) fazer-se representar por qualquer outro membro, mediante
procuração escrita com indicação de sua manifestação de voto sobre cada
um dos pontos da ordem do dia, não podendo cada membro representar
mais de 2 (dois) outros membros.

PARÁGRAFO 3º - No caso de vacância do cargo de qualquer membro do
Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros
remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se
ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será
convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste parágrafo, ocorre
a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado
ou invalidez.

PARÁGRAFO 4º - As deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes,
ou que tenham manifestado seu voto na forma do parágrafo 2º acima. Na
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hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Presidente do Conselho
de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro
do Conselho de Administração que o estiver substituindo.

ARTIGO 17º Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do
exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sob pena de perda
de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração.

ARTIGO 18º As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de
teleconferência ou videoconferência, admitida sua gravação e degravação. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os
membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do
Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou facsímile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

PARÁGRAFO 1º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual
deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à
reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do
Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou
que tenham se manifestado, observado o disposto neste Estatuto Social,
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem
eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada
ao Livro logo após a transcrição da ata.

PARÁGRAFO 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público
de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração
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da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.

PARÁGRAFO 3º - O Conselho de Administração poderá admitir outros
participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as
deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado
a estes, entretanto, o direito de voto.

ARTIGO 19º O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação
geral dos negócios da Companhia das sociedades sob seu controle, assim como de
controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente, deliberar sobre
as seguintes matérias:

(a)

aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da
Companhia;

(b)

aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos
e verificação do cumprimento dos mesmos, inclusive dos
orçamentos da área de auditoria interna da Companhia e/ou de
eventuais outros comitês de assessoramento que sejam
constituídos pela Companhia, estatutários ou não;

(c)

nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação
de seus poderes, funções e remuneração;

(d)

controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo,
dos livros e documentos da Companhia, solicitação de informações
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer
outros assuntos relacionados à gestão dos diretores;
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(e)

autorização prévia para que a Diretoria pratique quaisquer atos que
ultrapassem seus poderes de gestão fixados no Estatuto Social;

(f)

convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente;

(g)

manifestação sobre o relatório da administração e as contas da
Diretoria e submissão das demonstrações financeiras da
Companhia para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas;

(h)

avaliação e aprovação de transações realizadas direta ou
indiretamente com partes relacionadas, cujo valor exceda R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto aqueles com
controladas, cujo capital seja direta ou indiretamente detido de
forma integral pela Companhia, que não dependem de deliberação
do Conselho de Administração;

(i)

aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital
social, cujo valor seja de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais), exceto para a constituição de pessoas jurídicas no curso
ordinário de seus negócios para a implementação de um ou mais
projetos da Companhia;

(j)

alienação ou oneração, de qualquer forma, de bens imóveis da
Companhia, cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);

(k)

alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos da
Companhia, que não sejam imóveis e recebíveis, cujo valor exceda,
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em uma ou mais operações de mesma espécie, no período de 12
(doze) meses, a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);

(l)

concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou
descontos de duplicatas ou securitização de recebíveis cujo valor
exceda a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

(m)

nomeação e destituição dos auditores independentes, que
deverão, necessariamente, ser registrados na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e realizar auditoria anual com revisão trimestral
da Companhia;

(n)

nomeação e destituição dos membros de seus comitês de
assessoramento;

(o)

deliberação sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem
como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas
as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais
aplicáveis;

(p)

deliberação sobre a emissão de títulos de dívida no mercado
internacional para distribuição pública ou privada, bem como
dispor sobre os termos e as condições da emissão;

(q)

deliberação sobre a emissão de notas promissórias (commercial
papers) para distribuição pública no Brasil ou no exterior, bem
como dispor sobre os termos e as condições da emissão;
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(r)

proposição à Assembleia Geral da declaração de dividendos
intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;

(s)

aprovar a concessão, pela Companhia, de avais, fianças, endossos e
outras garantias em favor de quaisquer terceiros fora do seu grupo
econômico, cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);

(t)

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, o modo
de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem
emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos juros,
participação nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se
houver, bem como o prazo e condições de vencimento,
amortização ou resgate das debêntures;

(u)

manifestação, favorável ou contrária, a respeito de qualquer OPA
que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio
de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo:
(i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse do
conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) as repercussões da OPA sobre os interesses da
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante
em relação à Companhia; (iv) a respeito de alternativas à aceitação
da OPA disponíveis no mercado; e (v) outros pontos que o Conselho
de Administração considere pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
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(v)

aprovar eventuais políticas que orientarão as relações com
acionistas.

ARTIGO 20º Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de
Administração, em conjunto, representar o Conselho de Administração nas Assembleias
Gerais.

ARTIGO 21º O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar
comitês de assessoramento, bem como outros comitês executivos ou consultivos,
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o
Conselho de Administração em suas atribuições.

PARÁGRAFO 1º - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as
normas aplicáveis aos comitês de assessoramento, incluindo regras sobre
composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

PARÁGRAFO 2º - Sem prejuízo de outros comitês que o Conselho de
Administração venha a criar, a Companhia terá, obrigatoriamente, Comitê
de Auditoria vinculado ao Conselho de Administração, de funcionamento
permanente.

PARÁGRAFO 3º - Serão aplicáveis aos membros do Comitê de Auditoria e
dos demais comitês que venham a ser criados nos termos deste Estatuto
Social as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei, por este
Estatuto e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da
Companhia.
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SEÇÃO II
DA DIRETORIA
ARTIGO 22º A Diretoria será composta por 3 (três) membros, acionistas ou não,
residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e 1 (um)
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, eleitos pela Assembleia
Geral, para mandatos de até 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores
serão empossados na data de assinatura do respectivo Termo de Posse.
PARÁGRAFO 1º – A remuneração global dos membros da Diretoria será
fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de
Administração a deliberação sobre a forma de sua distribuição.
ARTIGO 23º Na hipótese de ocorrer renúncia, impedimento ou incapacidade
permanente, ausência, falecimento ou qualquer outro evento que resulte na vacância
permanente de qualquer dos Diretores da Companhia, o Conselho de Administração
indicará um substituto para desempenhar as funções do referido Diretor, observado o
disposto em Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia.
ARTIGO 24º Compete aos Diretores (i) representar a Companhia, ativa e
passivamente, em suas relações com terceiros, em Juízo ou fora dele; (ii) convocar e
presidir as reuniões da Diretoria; (iii) supervisionar os negócios sociais, tomando as
deliberações que se fizerem necessárias; (iv) coordenar as atividades em conjunto com
os demais diretores; e (v) exercer outros poderes e atribuições conferidos pelo Conselho
de Administração.
PARÁGRAFO 1º - Compete ao Diretor Presidente:
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(a)

Exercer as funções corporativas a ele atribuídas pela Assembleia
Geral de acionistas e/ou pelo Conselho de Administração, nos
termos do Estatuto;

(b)

Coordenar os membros da Diretoria, atribuir-lhe funções
específicas e fixar metas para seu desempenho, bem como resolver
questões de conflito de competências entre membros da Diretoria;

(c)

Representar a Diretoria perante o Conselho de Administração e a
Assembleia Geral, ou designar outro membro da Diretoria para
fazê-lo;

(d)

Liderar os comitês de gestão que forem instalados para tratar de
determinadas atividades da Companhia e/ou de suas controladas;

(e)

Dirigir e coordenar os assuntos relacionados ao planejamento e
desempenho empresarial da Companhia;

(f)

Indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da
Diretoria e recomendar ao Conselho de Administração a destituição
de qualquer membro da Diretoria; e

(g)

Exercer outras
Administração.

funções

determinadas

pelo

Conselho

PARÁGRAFO 2º - Compete ao Diretor Vice Presidente:

(a)

Substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências;
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(b)

Responder pela direção e coordenação-geral das atividades que
não sejam de responsabilidade específica do Diretor Presidente,
assegurando que sejam conduzidas de acordo com as políticas e
objetivos da Companhia;

(c)

Coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de
investimentos e operações, incluindo financiamentos, no
interesse da Companhia;

(d)

Elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser
apresentada ao Conselho de Administração;

(e)

Avaliar e acompanhar políticas, estratégias e dirigir as atividades
nas áreas definidas pelo Diretor Presidente e/ou pelo Conselho de
Administração;

(f)

Guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus
assentamentos;

(g)

Avaliar e acompanhar políticas, estratégias e dirigir as atividades
nas áreas definidas pelo Diretor Presidente e/ou pelo Conselho de
Administração; e

(h)

Exercer outras funções determinadas pelo Conselho de
Administração e/ou pelo Diretor Presidente.

PARÁGRAFO 3º - Compete ao Diretor Executivo de Finanças e de Relações
com Investidores:
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(a)

Coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração da Companhia;

(b)

Gerir as finanças consolidadas e o risco financeiro da Companhia;

(c)

Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas às áreas financeira, contábil, fiscal e de planejamento e
controle da Companhia;

(d)

Garantir a aplicação das políticas corporativas e dos princípios de
desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua
responsabilidade;

(e)

Representar a Companhia perante acionistas, investidores,
mercados regulamentados de valores mobiliários, Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM") e demais órgãos relacionados às
atividades desenvolvidas no mercado de capitais;

(f)

Planejar, coordenar e orientar o relacionamento e comunicação
entre a Companhia e seus investidores, a CVM e demais órgãos nos
quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à
negociação;

(g)

Observar as exigências estabelecidas pela legislação do mercado de
capitais em vigor e divulgar ao mercado as informações relevantes
sobre a Companhia e seus negócios;

(h)

Tomar providências para manter atualizado o registro de
companhia aberta perante a CVM, mercados regulamentados de
valores mobiliários e demais órgãos de controle que atuem nos
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mercados de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da
Companhia sejam admitidos à negociação, conforme regulação
aplicável;
(i)

Supervisionar os serviços realizados pela instituição financeira
depositária das ações relativas ao quadro acionário, tais como, sem
se limitar, o pagamento de dividendos e bonificações, compra,
venda e transferência de ações;

(j)

Zelar pelo cumprimento e execução das regras de governança
corporativa e das disposições estatutárias e legais relacionadas ao
mercado de valores mobiliários;

ARTIGO 25º A Diretoria terá poderes de representação, administração e gestão dos
negócios sociais, podendo, na forma prevista neste Estatuto Social e em Acordo de
Acionistas arquivado na sede social da Companhia, validamente obrigar a Companhia,
praticando todos os atos e operações necessários à consecução dos objetivos sociais.
ARTIGO 26º A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo
que suas deliberações serão tomadas por maioria simples.
PARÁGRAFO 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer
de seus Diretores, através de carta registrada, fax, e-mail ou aviso
entregue pessoalmente, contra recibo, a todos os diretores. Considerarse-á dispensada a convocação a uma reunião a que comparecer a
totalidade dos diretores.
PARÁGRAFO 2º As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença
de, no mínimo, 2 (dois) diretores.
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PARÁGRAFO 3º Um diretor poderá fazer-se representar nas reuniões,
podendo votar por carta, e-mail, fax ou procuração. O diretor que enviar
seu voto ou se fizer representar, na forma supra, será considerado
presente à reunião.

PARÁGRAFO 4º Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro
próprio, as quais serão assinadas pelos diretores presentes.

ARTIGO 27º Observado o disposto neste Estatuto Social, a Companhia será
representada e obrigar-se-á:
(i)

pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores;

(ii)

pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)
procurador devidamente constituído na forma prevista neste
Estatuto Social;

(iii)

pela assinatura de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto,
desde que expressamente autorizado no respectivo instrumento
de mandato;

(iv)

pela assinatura de 1 (um) procurador com poderes especiais,
agindo isoladamente, exclusivamente para fins ad judicia ou
representação da Companhia em licitações, desde que
expressamente autorizado no respectivo instrumento de
mandato;

PARÁGRAFO ÚNICO – As procurações outorgadas pela Companhia serão
assinadas pelos 2 (dois) Diretores em conjunto, e, com exceção daquelas
outorgadas a advogados para representação em processos judiciais e/ou
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administrativos, que terão prazo de validade determinado e vedarão o
substabelecimento.
ARTIGO 28º São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer
atos praticados por Diretores, procuradores ou por empregados da Companhia que
sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da Companhia, tais como avais, fianças,
endossos e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido previamente
aprovados pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL
ARTIGO 29º A Companhia terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios
sociais em que for instalado a pedido de acionistas, na forma da lei.
PARÁGRAFO ÚNICO – As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas
por maioria de votos.
ARTIGO 30º O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com igual número de suplentes, que
tomarão posse com a assinatura dos Termos de Posse, que contemplará a sujeição à
cláusula compromissória, observado o disposto neste Estatuto Social. Os membros do
Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral, que fixará a remuneração,
obedecido o mínimo legal.
ARTIGO 31º Os membros do Conselho Fiscal, residentes no País, que atendam aos
requisitos e impedimentos previstos na lei, terão a competência nela disciplinada.
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CAPÍTULO VII
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO
ARTIGO 32º O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano. A Companhia obriga-se a realizar a auditoria anual de suas
demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM.
ARTIGO 33º Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a
renda e contribuição social sobre o lucro.
PARÁGRAFO ÚNICO - Nos termos do artigo 190 da Lei de Sociedade por
Ações, as participações estatutárias de empregados e administradores
serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
que remanescerem depois de deduzidos os montantes indicados no
caput.
ARTIGO 34º Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas no
artigo anterior, destinar-se-á:
(a)

5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte
por cento) do capital social integralizado ou o limite previsto no
artigo 193, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações;

(b)

25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo
obrigatório a todos os seus acionistas, incidente sobre o saldo do
lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata a
letra “a” deste artigo e ajustado na forma do artigo 202, da Lei das
Sociedades por Ações;
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(a)

Eventual saldo, após as distribuições anteriores, em percentual a
ser proposto pela administração e fixado pela Assembleia Geral, a
seu critério, observado o disposto em lei, para a constituição de
Reserva de Investimentos, com a finalidade de financiar a
expansão das atividades da Companhia e de controladas, inclusive
por subscrição de aumentos de capital, criação de novos
empreendimentos e/ou outros instrumentos de capitalização.
PARÁGRAFO 1º - É permitida a destinação do lucro para reserva
de contingências, reserva de incentivos fiscais e outras retenções
permitidas na Lei das Sociedades por Ações, inclusive para fazer
frente a orçamento de capital aprovado na forma de seu artigo
196.
PARÁGRAFO 2º- O pagamento do dividendo obrigatório poderá
ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos
da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 35º Por proposta da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, a
Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim
desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste
Estatuto.
ARTIGO 36º Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício
social e sua atribuição ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas
o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos
ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o
saldo excedente.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento efetivo dos juros sobre o
capital próprio, tendo ocorrido o crédito no decorrer do exercício
social, dar-se-á por deliberação da Assembleia Geral, no curso do
exercício social ou no exercício seguinte.
ARTIGO 37º Por deliberação da Assembleia Geral e observado o disposto no artigo
204, da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia poderá elaborar balanços de
períodos inferiores ao anual, inclusive semestrais, e declarar o pagamento de dividendo
ou juros sobre capital próprio, com base nos lucros acumulados ou em lucros apurados
nestes balanços, imputados ao valor do dividendo obrigatório.
ARTIGO 38º A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação
aplicável.

CAPÍTULO VIII
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
ARTIGO 39º A alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob condição 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, observadas as condições e os prazos
previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo
Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

PARÁGRAFO 1º - Em caso de alienação indireta de Controle, o adquirente
deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição
do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse
valor.

182

Página 35 de 46

PARÁGRAFO 2º - Para os fins deste artigo, entende-se por “Controle” e
seus termos correlatos 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, conforme o que
dispõe o artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO IX
DA SAÍDA DO NOVO MERCADO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 40º A saída da Companhia do Novo Mercado pode ocorrer, nos termos das
Seções II e III abaixo, em decorrência:

(a)

da decisão do acionista controlador ou da Companhia;

(b)

do descumprimento de obrigações do Regulamento do Novo
Mercado; e

(c)

do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia
ou da conversão de categoria do registro na CVM, hipótese na qual
deve ser observado o disposto na legislação e na regulamentação
em vigor.
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SEÇÃO II
SAÍDA VOLUNTÁRIA
ARTIGO 41º A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso
seja precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na Instrução CVM nº
361, de 05 de março de 2002, conforme alterada, para cancelamento de registro de
companhia aberta e no Regulamento do Novo Mercado.

PARÁGRAFO 1º - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer
independentemente de OPA mencionada neste artigo na hipótese de
dispensa aprovada em Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 2º - A Assembleia Geral referida no parágrafo primeiro acima
deverá ser instalada (i) em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das
Ações em Circulação; e, caso referido quórum não seja atingido, (ii) em
segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas
titulares de Ações em Circulação.

PARÁGRAFO 3º - A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA
deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em
Circulação presentes na Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do
Novo Mercado.

PARÁGRAFO 4º - Para fins do disposto neste artigo, “Ações em Circulação”
significam todas as ações de emissão da Companhia, com exceção (i)
daquelas de titularidade do(s) acionista(s) controlador(es), das pessoas
vinculadas a ele(s) e dos administradores da Companhia; e (ii) daquelas
mantidas em tesouraria.
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SEÇÃO III
SAÍDA COMPULSÓRIA
ARTIGO 42º A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado depende
da realização de OPA com as mesmas características da OPA em decorrência de saída
voluntária do Novo Mercado, conforme disposto no artigo 41 acima.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de não atingimento do percentual de
aprovação da OPA equivalente a 1/3 (um terço) das ações em circulação,
após a realização da OPA, as ações de emissão da Companhia ainda serão
negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no referido segmento, contados
da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária.

CAPÍTULO X
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

ARTIGO 43º Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da
base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no
Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que
deliberou a referida reorganização.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a reorganização envolva sociedades
resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a
maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na
Assembleia Geral deverão dar anuência a essa estrutura.

CAPÍTULO XI
DA LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 44º A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos
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em lei e a Assembleia Geral fixará a forma de liquidação e nomeará o liquidante e o
Conselho Fiscal que conduzirão a Companhia durante o período de liquidação.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 45º A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede
e que estejam em vigor na data da deliberação aplicável, pelo que fica vedado, (i) aos
integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou da administração, acatar
declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver
sido ajustado no referido acordo; e, (ii) à Companhia, aceitar e proceder à transferência
de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações
e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e
regulado em acordo de acionistas.
ARTIGO 46º Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com o que preceituam a Lei das Sociedades por Ações e a
CVM.
ARTIGO 47º Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial,
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO XIII
DO JUÍZO ARBITRAL
ARTIGO 48º A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
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regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do
Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de
07 de dezembro de 1976, conforma alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado e dos demais regulamentos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão que forem aplicáveis.
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Eu, Armsthon Hamer dos Reis Zanelato, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Carteira de Identidade RG nº 837.438 SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº
002.931.257-40, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha, estado do Espírito
Santo, com endereço comercial na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355/Sala 101,
Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-360, por meio da assinatura do presente Termo,
tomo posse do cargo de Presidente do Conselho de Administração da ISH TECH S.A.,
sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na
Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na
cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), para o qual fui eleito em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de julho de 2021, e declaro aceitar
minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres e
vedações inerentes à minha função, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), assim como com o
Estatuto Social da Companhia.
Declaro, ainda, neste ato e para todos os fins de direito, sob as penas da lei:
i. não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de
exercer o cargo ora convencionado, estando ciente do disposto no artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações;
ii. conforme determina o artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações, que as
informações acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia
e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que eventualmente seja
titular, constam do formulário individual por mim firmado, conforme preceitua
o artigo 11 da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada;
iii. estar sujeito à cláusula compromissória constante do artigo 48 do Estatuto Social
da Companhia e que, a partir da data em que a Companhia for registrada como
companhia aberta na categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários,
e aderida ao segmento especial de listagem “Novo Mercado” da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (”B3”), estarei sujeito às disposições do Regulamento do Novo
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Mercado da B3, que dispõe sobre a submissão de controvérsias ao juízo arbitral;
e
iv. para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço Rua Judith Maria Tovar
Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, sendo que eventual alteração será comunicada por
escrito à Companhia.

Vitória, 28 de julho de 2021.

_______________________________________________
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Eu, Rodrigo Volk Etienne Dessaune, brasileiro, divorciado, administrador, portador da
Carteira de Identidade RG nº 589.040 SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 873.660.45772, residente e domiciliado na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, com endereço
comercial na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355/Sala 101, Enseada do Suá, Vitória/ES,
CEP 29050-360, por meio da assinatura do presente Termo, tomo posse do cargo de
Vice-Presidente do Conselho de Administração da ISH TECH S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar
Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do
Espirito Santo (“Companhia”), para o qual fui eleito em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de julho de 2021, e declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres e vedações inerentes à minha
função, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), assim como com o Estatuto Social da Companhia.
Declaro, ainda, neste ato e para todos os fins de direito, sob as penas da lei:
i. não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de
exercer o cargo ora convencionado, estando ciente do disposto no artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações;
ii. conforme determina o artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações, que as
informações acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia
e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que eventualmente seja
titular, constam do formulário individual por mim firmado, conforme preceitua
o artigo 11 da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada;
iii. estar sujeito à cláusula compromissória constante do artigo 48 do Estatuto Social
da Companhia e que, a partir da data em que a Companhia for registrada como
companhia aberta na categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários,
e aderida ao segmento especial de listagem “Novo Mercado” da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (”B3”), estarei sujeito às disposições do Regulamento do Novo
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Mercado da B3, que dispõe sobre a submissão de controvérsias ao juízo arbitral;
e
iv. para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço Rua Judith Maria Tovar
Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, sendo que eventual alteração será comunicada por
escrito à Companhia.

Vitória, 28 de julho de 2021.

_______________________________________________
Rodrigo Volk Etienne Dessaune
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Eu, José Fernando Etienne Dessaune, brasileiro, casado, economista, portador da
Carteira de Identidade nº 83.535-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.211.287-72,
residente e domiciliado na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, com endereço
comercial na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355/Sala 101, Enseada do Suá, Vitória/ES,
CEP 29050-360, por meio da assinatura do presente Termo, tomo posse do cargo de
Secretário do Conselho de Administração da ISH TECH S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar
Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do
Espirito Santo (“Companhia”), para o qual fui eleito em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de julho de 2021, e declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres e vedações inerentes à minha
função, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), assim como com o Estatuto Social da Companhia.
Declaro, ainda, neste ato e para todos os fins de direito, sob as penas da lei:
i. não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de
exercer o cargo ora convencionado, estando ciente do disposto no artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações;
ii. conforme determina o artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações, que as
informações acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia
e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que eventualmente seja
titular, constam do formulário individual por mim firmado, conforme preceitua
o artigo 11 da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada;
iii. estar sujeito à cláusula compromissória constante do artigo 48 do Estatuto Social
da Companhia e que, a partir da data em que a Companhia for registrada como
companhia aberta na categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários,
e aderida ao segmento especial de listagem “Novo Mercado” da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (”B3”), estarei sujeito às disposições do Regulamento do Novo
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Mercado da B3, que dispõe sobre a submissão de controvérsias ao juízo arbitral;
e
iv. para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço Rua Judith Maria Tovar
Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, sendo que eventual alteração será comunicada por
escrito à Companhia.

Vitória, 28 de julho de 2021.

_______________________________________________
José Fernando Etienne Dessaune
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ISH TECH S.A.
CNPJ/ME nº 42.496.531/0001-67
NIRE 32300042775
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2021
A A Reunião do Conselho de Administração da ISH TECH S.A. (“Companhia”), instalada
com a presença dos seus membros abaixo assinados, admitida a participação por
conferência telefônica e/ou videoconferência conforme artigo 18 do Estatuto Social da
Companhia, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. [Armsthon Hamer
dos Reis Zanelato] e secretariada pelo Sr. [José Fernando Etienne Dessaune], realizou-se
às [•] horas do dia [•] de [•] de 2021, na sede social, na Rua Judith Maria Tovar Varejão,
355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e
aprovadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a fixação do preço de emissão de [•]
([•]) por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Preço por
Ação”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Ações de emissão da
Companhia e secundária de Ações de emissão da Companhia de titularidade de
determinados acionistas vendedores, a ser realizada no Brasil em conformidade com a
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), incluindo esforços de colocação no
exterior (“Oferta”), conforme regras descritas no prospecto e no offering memorandum
a serem utilizados no âmbito da Oferta. O Preço por Ação foi fixado com base no
resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de
Bookbuilding”) conduzido por instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto
no artigo 44 da Instrução CVM 400, conforme alterada, justificando-se a escolha do
critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 170
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas e/ou
adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete
o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição
de Ações no contexto da Oferta; (b) aprovar, em decorrência da deliberação tomada no
item “a” acima, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu
capital autorizado, no montante de R$[•] ([•]), o qual passará de R$[•] ([•]) para R$[•]
([•]), mediante a emissão de [•] ([•]) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$[•]
([•]), que serão objeto da distribuição primária realizada no âmbito da Oferta, passando
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o capital social da Companhia de [•] ([•]) ações ordinárias para [•] ([•]) ações ordinárias,
com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, do Estatuto Social da
Companhia; (c) aprovar que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada
no item “b” acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia,
nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao
recebimento de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta; (d)
aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na
Oferta; (e) homologar, em razão da deliberação tomada no item “b” acima, o aumento
do capital da Companhia no montante de R$[•] ([•]), mediante a emissão de [•] ([•])
novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o
mesmo a ser de R$[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal; (f) aprovar, ad referendum da próxima Assembleia
Geral da Companhia, por conta da homologação do aumento de capital objeto da
deliberação dos itens “b” e “e” acima, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$[•] ([•]), dividido em [•]
([•]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”; (g)
autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à
Oferta, incluindo, mas não se limitando a: (i) o “Contrato de Coordenação, Distribuição
e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.”; (ii) o
“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de
Emissão da ISH Tech S.A.”; (iii) o “Placement Facilitation Agreement”; e (iv) o “Contrato
de Prestação de Serviços da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão”, os quais serão devidamente
arquivados na sede social da Companhia, bem como a assumir todas as obrigações
estabelecidas nos referidos documentos; e (h) autorizar a Diretoria da Companhia a
praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à implementação das
deliberações aqui tomadas. Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os presentes, admitida a assinatura em qualquer das
formas indicadas no artigo 7, parágrafo sexto do Estatuto Social da Companhia. Vitória,
[•] de [•] de 2021. [Armsthon Hamer dos Reis Zanelato] – Presidente da Mesa. [José
Fernando Etienne Dessaune] – Secretário da Mesa. [Rodrigo Volk Etienne Dessaune],
[Armsthon Hamer dos Reis Zanelato, [José Fernando Etienne Dessaune], [•], [•] –
Conselheiros.
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Confere com o original:

[Armsthon Hamer dos Reis Zanelato]
Presidente da Mesa

[José Fernando Etienne Dessaune]
Secretário da Mesa

Conselheiros:

________________________________
[Armsthon Hamer dos Reis Zanelato]
[Rodrigo Volk Etienne Dessaune]

José Fernando Etienne Dessaune

[•]

[•]
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

ISH Tech S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na R.
Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, CEP 29050-360, inscrita no CNPJ/ME sob o n°
42.496.531/0001-67 (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, de sua emissão (“Ações”), nos termos do “Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.”
(“Prospecto Preliminar”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão
da Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade de
determinados acionistas da Companhia identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas
Vendedores”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em conformidade
com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sob coordenação da XP
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”
ou “Agente Estabilizador”), o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“UBS BB”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador
Líder e o UBS BB, os “Coordenadores da Oferta”), autorizadas a operar no mercado de capitais
brasileiro e credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
(“Oferta”), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos consultores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em junho de 2021 e que prosseguirá
até a data de divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos que estes
consideraram materialmente relevantes para a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo;
(D) além dos documentos referidos no item (C) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta à Companhia e aos Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam
ter disponibilizado;
(E) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores todos os documentos, bem
como foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia,
para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(F) 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 ou por meio de seus respectivos consultores legais.
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A Companhia DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4
do anexo III da Instrução CVM 400, que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;
(ii)
as informações prestadas pela Companhia, inclusive no Prospecto Preliminar e no
Prospecto Definitivo, por ocasião do registro da Oferta, nas datas de suas respectivas divulgações,
são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
as informações prestadas 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 venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas divulgações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira,
dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Vitória, [•] de [•] de 2021.

ISH TECH S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

[ACIONISTA VENDEDOR], [qualificação e endereço] (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de emissão da ISH Tech S.A., sociedade
anônima, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na R. Judith Maria Tovar Varejão, 355,
sala 101, CEP 29050-360, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.496.531/0001-67 (“Companhia”), todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações” e “Oferta”, respectivamente), nos termos do

“Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da ISH Tech S.A.” (“Prospecto Preliminar”) sob a coordenação da XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “Agente
Estabilizador”), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”)
e do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS BB, os
“Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), declarar o quanto segue:
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Acionista Vendedor 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, a qual prosseguirá

até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações

Ordinárias de Emissão da ISH Tech 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 o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram

relevantes para a Oferta, inclusive para a elaboração do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo;
(E)

além dos documentos a que se refere o item “(D)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores

da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
(F)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o

Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
(G)

a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram

da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e

207

por meio de seus respectivos assessores legais.
O Acionista Vendedor DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

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

(ii)

as informações prestadas e a serem prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor,
inclusive no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, por ocasião do registro da Oferta,
nas datas de suas respectivas divulgações, são e serão (conforme o caso) verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(iii)

as informações prestadas 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 venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas divulgações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e

(iv)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, suas atividades, sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes.

Vitória, [●] de [●] de 2021.

___________________________
[ACIONISTA VENDEDOR]
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Anexo F – Declaração do Coordenador Líder, nos Termos do Artigo 56 da Instrução
CVM 400
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400/03

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição
financeira com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar,
CEP 04551-065, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
02.332.886/0011-78 neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador Líder”
ou “Agente Estabilizador”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da ISH Tech S.A.,
sociedade anônima, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na R. Judith Maria Tovar
Varejão, 355, sala 101, CEP 29050-360, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.496.531/0001-67 (“Ações” e
“Companhia”, respectivamente), nos termos do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech S.A.” (“Prospecto Preliminar”),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii)
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores
identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores”), a ser realizada no Brasil, com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”),
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em junho de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo

da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da ISH Tech
S.A.” (“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”);
(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes para
aplicação de procedimentos previamente acordados, em conformidade com a Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou incorporadas por
referência aos Prospectos, com as demonstrações financeiras combinadas da Companhia, relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e ao período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021;
(D) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos que a
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;
(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelo Coordenador Líder à
Companhia e aos Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter
disponibilizado;
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(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência,
todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(G) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram da
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 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 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 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;
(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; e
(iii)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação
econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações
relevantes.

São Paulo, [•] de [•] de 2021.

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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Anexo G – Informações Contábeis Intermediárias da Companhia em 30 de Junho de
2021 e para o Período de 2 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021
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Informações Contábeis Intermediárias
ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
30 de junho de 2021
com Relatório do Auditor Independente
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)

Informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2021
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Edifício Phelps Offices Towers
Rua Antônio de Albuquerque, 156
11º andar - Savassi
30112-010 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel: +55 31 3232-2100
Fax:+55 31 3232-2106
ey.com.br

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos acionistas da

ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Belo Horizonte - MG
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da ISH Tech S.A. (“Companhia”), contidas no
Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período de 02 de junho a 30 de junho de 2021, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo
com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela
apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias
com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34
aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Ênfase - Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a nota explicativa 1 às informações contábeis intermediárias, que indica
que a Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021 e que a sua restruturação societária está prevista para ocorrer no decorrer de 2021,
condicionada à consumação da sua oferta pública inicial de ações. Esses eventos ou condições
indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa conclusão não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA),
referente ao período de 02 de junho a 30 de junho de 2021, elaborada sob a responsabilidade da
administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa
demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das
informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações
contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de
acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa
demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis
intermediárias tomadas em conjunto.
Belo Horizonte, 19 de agosto de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Bruno Costa Oliveira
Contador CRC-1BA031359/O-8
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Balanço patrimonial
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante

3

30/06/2021
1
1

Não circulante
Total do ativo não circulante

-

Total do ativo

1

Passivo
Circulante
-

Total do passivo circulante
Não circulante
Total do passivo não circulante
Total do passivo e Patrimônio líquido

1

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do resultado
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
explicativa

30/06/2021

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto

-

Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

-

Lucro operacional antes do resultado financeiro

-

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido

-

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

-

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-

Lucro líquido do período

-

Lucro básico e diluído por ação – em R$

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do resultado abrangente
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
30/06/2021
Lucro líquido do período

-

Resultado abrangente

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

Saldos em 02 de junho de 2021
Integralização de capital
Saldos em 30 de junho de 2021

Capital
social

Total

1
1

1
1

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do fluxo de caixa
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
30/06/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

-

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento

-

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Integralização de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

1
1

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

1
1

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do valor adicionado combinado
Período de 02 junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
30/06/2021
Receitas

-

Insumos adquiridos de terceiros

-

Valor adicionado bruto

-

Retenções

-

Valor adicionado líquido

-

Valor adicionado recebido em transferência

-

Valor adicionado total

-

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A ISH Tech S.A. (“ISH Tech” ou “Companhia”) foi constituída em 02 de junho de 2021, com sede
em Vitória-ES, tem como atividade principal a participação em outras sociedades, na qualidade
de sócia ou acionista, e o objetivo de atuar como holding das empresas do Grupo ISH
Tecnologia.
O Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”), com sede na cidade de Vitória - ES, foi constituído em 23 de
fevereiro de 1997 e é formado pelas entidades ISH Tech S.A. (“ISH Tech”), ISH Tecnologia S.A.
(“ISH Tecnologia”) e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Integrasys”).
O Grupo tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) e computação em nuvem.
O Grupo atua em todo território nacional, através de suas filiais estabelecidas nos Estados do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, além da sua Matriz no Espírito Santo. Com o
intuito de ampliar e internacionalizar sua área de atuação, foi constituída no final de 2020, uma
subsidiária da ISH Tecnologia nos Estados Unidos, a ISH Cybersecurity Inc., a qual ainda se
encontra em fase pré-operacional.
A Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021. A restruturação societária da Companhia está prevista para ocorrer no decorrer
de 2021, condicionada à consumação da sua oferta pública inicial de ações, nos termos das
deliberações descritas na nota 7.

2. Base de preparação e principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas e preparadas de acordo com o
International Accounting Standard nº 34, Interim Financial Reporting emitida pelo
International Accounting Standards Board – IASB e com o Pronunciamento Contábil nº 21
(R1) - “CPC 21”, que abrange as demonstrações intermediárias e com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das
Informações Trimestrais (ITR).
Estas informações contábeis intermediárias foram elaboradas seguindo princípios, práticas
e critérios consistentes com aqueles adotados na elaboração das demonstrações contábeis
intermediárias de 30 de junho de 2021.
Dessa forma, estas informações contábeis intermediárias devem ser lidas em conjunto com
as referidas demonstrações contábeis intermediárias, aprovadas pela Administração em 19
de agosto de 2021.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação--Continuação
As informações relevantes próprias das informações contábeis intermediárias estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das informações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2021 foi aprovada
pela Administração da Companhia em 19 de agosto de 2021.
2.2. Base de mensuração
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, e
com base na premissa de continuidade operacional de suas operações.
2.3. Moeda funcional, moeda de apresentação e transações em moeda estrangeira
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). A moeda
funcional da Companhia é o Real. As demonstrações financeiras estão apresentadas em
R$, que é a moeda de apresentação da Companhia. As transações em moeda estrangeira
são convertidas para a moeda funcional da Companhia utilizando a taxa de câmbio nas
datas de cada de transação. Os saldos das transações patrimoniais são convertidos nas
datas de fechamento dos balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da
liquidação de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na
demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência.
2.4. Normas emitidas e ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data
de emissão das informações contábeis intermediárias, estão descritas a seguir.
A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor que são:
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB realizou alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato
ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante
ou não circulante.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Normas emitidas e ainda não vigentes--Continuação
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante-Continuação
As alterações esclarecem:
x O que significa um direito de postergar a liquidação;
x Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
x Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação
x Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que
as alterações terão na prática atual e se os contratos existentes à época podem vir a
exigir renegociação.
2.5. Principais práticas contábeis
a)

Caixa e equivalentes de caixa
São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes
de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata, sendo resgatável com
a própria entidade emissora, em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a
um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um
investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, por exemplo, resgatáveis em até 90 (noventa) dias, a contar da data da
contratação.

b)

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos adicionais
diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são demonstrados no
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.5. Principais práticas contábeis--Continuação
c)

Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado (“DVA”)
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CPC 03 / NBC TG
03 (R3) / IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. A demonstração do valor
adicionado foi elaborada de acordo com a CPC 09 / NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado e é apresentada como informação suplementar para fins de IFRS.

2.6. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
e ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo seu valor justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber caixa ou
outros ativos financeiros de contratos no qual é parte. Ativos financeiros são
desreconhecidos quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram
ou foram transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros.
Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na
transferência pela Companhia. Passivos financeiros são reconhecidos quando a
Companhia assume obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de
obrigações de terceiros através de um contrato no qual é parte.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em três
categorias:
x Ativos financeiros ao custo amortizado;
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes;
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
A Companhia não possui ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Instrumentos financeiros--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas
categorias:
x Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
x Passivos financeiros ao custo amortizado.
Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos
quando são quitados, extintos ou expirados.
Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser
mensurados pelo custo amortizado são mensurados através da taxa efetiva de juros e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. As receitas e despesas de juros, a variação
monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por não recebimento
de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado
do exercício como “Resultado financeiro”.
A Companhia não possui passivos financeiros.
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos se a
Companhia detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los
simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo.
A Companhia avalia mensalmente as estimativas por perda pela não realização de ativos
financeiros.

3. Caixa e equivalentes de caixa
30/06/2021
Bancos

1
1

A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa, o caixa, os depósitos bancários e
outros investimentos de curto prazo, de liquidez imediata, com vencimentos originais de até três
meses, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante
risco de mudança de valor, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto
prazo.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

4. Instrumentos financeiros
A estimativa de valor justo dos instrumentos financeiros está demonstrada a seguir:
30/06/2021
Valor contábil
Valor justo
Ativos financeiros a custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

1
1

1
1

5. Partes relacionadas
A ISH Tech S.A. passará a ser a companhia holding que deterá o controle da ISH Tecnologia
S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., se e quando da realização da sua
oferta pública inicial de ações. A partir da data em que o aumento do capital social da Companhia
for efetivado mediante a emissão de novas ações ordinárias subscritas e integralizadas através a
conferência da totalidade das ações que seus atuais acionistas detém no capital social da ISH
Tecnologia e Integrasys, a Companhia passará a consolidar os resultados da ISH Tecnologia e
Integrasys.
Considerando que a constituição da companhia se deu em 2 de junho de 2021, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração em 2021 aos membros da diretoria estatutária.
A Companhia encontra-se em fase de constituição e registro perante a CVM e a B3,
consequentemente está utilizando a estrutura administrativa da ISH Tecnologia. Não obstante, as
despesas a título de taxas de registros e todas as demais despesas gerais e administrativas
também serão efetuadas pela ISH Tecnologia até que se encontre plenamente constituída.

6. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 02 de junho de 2021, os acionistas da Companhia subscreveram mil ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Os acionistas integralizaram o montante de R$1 em 24 de
junho de 2021. Em 30 de junho de 2021, o capital social da Companhia totalizou R$1,
representado por mil ações, conforme segue:
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

6. Patrimônio líquido--Continuação
a)

Capital social--Continuação
30/06/2021
Qtd de ações
% participação
Rodrigo Volk Etienne Dessaune
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato
João Paulo Barros da Silva Pinto
Allan Marcelo de Campos Costa

523
261
116
100
1.000

52,3%
26,1%
11,6%
10,0%
100%

O capital total autorizado é de R$1.
b)

Distribuição de dividendos
Os acionistas da Companhia possuem direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25%
calculado com base no lucro líquido ajustado, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e calculado de acordo com a Lei das Sociedades por Ação.

7. Eventos subsequentes
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da
Companhia autorizaram: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de capital da
Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”,
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a administração da
Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (iii) a realização de oferta
pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia a ser registrada
junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no exterior para
investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e investidores
qualificados e outros investidores fora dos Estados Unidos da América e do Brasil; e (v) a
autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias em
relação aos itens anteriores.
Adicionalmente, em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o
aumento do capital social da Companhia de R$1, para R$ 6.769, mediante a emissão de
6.767.823 (seis milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte e três) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem integralmente subscritas e integralizadas
pelos seus atuais acionistas, mediante a conferência da totalidade das ações que estes detém no
capital social da ISH Tecnologia e Integrasys, condicionado à consumação da sua oferta pública
inicial de ações.
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DocuSign Envelope ID: 7BCBB0AE-5DC3-4F3B-A3D3-59C2D454D36F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK, brasileira, casada, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1274495 e inscrito no CPF/ME sob nº 031.846.107-21, na qualidade de Diretora
Executiva de Finanças e de Relações com Investidores da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101,
Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara,
nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais diretores da
Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis
combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios social encerrados em 31 de
dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações
contábeis combinadas das controladas da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período
compreendido entre 02 de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
_________
___________________
MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK
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DocuSign Envelope ID: 55288128-35E6-488C-9DF5-41D5FB888D5F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4.597.936-9 e inscrito no CPF/ME sob nº 849.262.529-53, na
qualidade de Diretor Vice-Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala
101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo
(“Companhia”), declara, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que,
juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu
e concorda com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia
referentes aos exercícios social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas
da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02
de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
____________
__________________________
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA

233

DocuSign Envelope ID: 0522405A-86E7-4375-B1EA-E5F4F2A63558

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 589.040 e inscrito no CPF/ME sob nº 873.660.457-72, na qualidade de
Diretor Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do
Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara, nos
termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais
diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório
dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as
demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios
social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro
de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02 de junho de
2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.
São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
___
_ ___________________
RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE
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Anexo H – Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia em 30 de Junho de
2021 e para o Período De 2 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021 Especialmente
Preparadas para Fins de Registro
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Demonstrações Contábeis Intermediárias
ISH Tech S.A.

(Em fase pré-operacional)
30 de junho de 2021
com Relatório do Auditor Independente
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)

Demonstrações contábeis intermediárias
30 de junho de 2021

Índice

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis intermediárias ...........................1
Demonstrações contábeis intermediárias auditadas
Balanço patrimonial ............................................................................................................................. 5
Demonstração do resultado ................................................................................................................. 6
Demonstração do resultado abrangente .............................................................................................. 7
Demonstração das mutações do patrimônio líquido ............................................................................. 8
Demonstração do fluxo de caixa .................................................................................................................. 9
Demonstração do valor adicionado combinado ........................................................................................ 10
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias ............................................................. 11

238

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
intermediárias
Aos acionistas da

ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Belo Horizonte - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia ISH Tech S.A.
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período de 02 de junho a 30 de junho de 2021, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia
em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período
de 02 de junho a 30 de junho de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a nota explicativa 1 às demonstrações contábeis intermediárias, que
indica que a Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 e
30 de junho de 2021 e que a sua restruturação societária está prevista para ocorrer no decorrer de
2021, condicionada à consumação da sua oferta pública inicial de ações. Esses eventos ou
condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao período de 02 de junho a 30 de junho de
2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como
informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados
em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis intermediárias tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis 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 contábeis 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 contábeis
intermediárias
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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 contábeis intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis intermediárias, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis intermediárias.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
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Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis 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 a
não mais se manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis intermediárias
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações contábeis intermediárias do período corrente e que, dessa maneira, constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Belo Horizonte, 19 de agosto de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Bruno Costa Oliveira
Contador CRC-1BA031359/O-8
4
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Balanço patrimonial
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante

3

30/06/2021
1
1

Não circulante
Total do ativo não circulante

-

Total do ativo

1

Passivo
Circulante
Total do passivo circulante

-

Não circulante
Total do passivo não circulante

-

Total do passivo e Patrimônio líquido

1

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do resultado
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
explicativa

30/06/2021

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto

-

Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

-

Lucro operacional antes do resultado financeiro

-

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido

-

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

-

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-

Lucro líquido do período

-

Lucro básico e diluído por ação – em R$

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do resultado abrangente
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
30/06/2021
Lucro líquido do período

-

Resultado abrangente

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

Saldos em 02 de junho de 2021
Integralização de capital
Saldos em 30 de junho de 2021

Capital
social

Total

1
1

1
1

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do fluxo de caixa
Período de 02 de junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
30/06/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

-

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento

-

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Integralização de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

1
1

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

1
1

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Demonstração do valor adicionado combinado
Período de 02 junho a 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
30/06/2021
Receitas

-

Insumos adquiridos de terceiros

-

Valor adicionado bruto

-

Retenções

-

Valor adicionado líquido

-

Valor adicionado recebido em transferência

-

Valor adicionado total

-

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A ISH Tech S.A. (“ISH Tech” ou “Companhia”) foi constituída em 02 de junho de 2021, com sede
em Vitória-ES, tem como atividade principal a participação em outras sociedades, na qualidade
de sócia ou acionista, e o objetivo de atuar como holding das empresas do Grupo ISH
Tecnologia.
O Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”), com sede na cidade de Vitória - ES, foi constituído em 23 de
fevereiro de 1997 e é formado pelas entidades ISH Tech S.A. (“ISH Tech”), ISH Tecnologia S.A.
(“ISH Tecnologia”) e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Integrasys”).
O Grupo tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) e computação em nuvem.
O Grupo atua em todo território nacional, através de suas filiais estabelecidas nos Estados do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, além da sua Matriz no Espírito Santo. Com o
intuito de ampliar e internacionalizar sua área de atuação, foi constituída no final de 2020, uma
subsidiária da ISH Tecnologia nos Estados Unidos, a ISH Cybersecurity Inc., a qual ainda se
encontra em fase pré-operacional.
A Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 e 30 de
junho de 2021. A restruturação societária da Companhia está prevista para ocorrer no decorrer
de 2021, condicionada à consumação da sua oferta pública inicial de ações, nos termos das
deliberações descritas na nota 7.

2. Base de preparação e principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As demonstrações contábeis intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
As informações relevantes próprias das demonstrações contábeis intermediárias estão
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das demonstrações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2021 foi
aprovada pela Administração da Companhia em 19 de agosto de 2021.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, e
com base na premissa de continuidade operacional de suas operações.
2.3. Moeda funcional, moeda de apresentação e transações em moeda estrangeira
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). A moeda
funcional da Companhia é o Real. As demonstrações financeiras estão apresentadas em
R$, que é a moeda de apresentação da Companhia. As transações em moeda estrangeira
são convertidas para a moeda funcional da Companhia utilizando a taxa de câmbio nas
datas de cada de transação. Os saldos das transações patrimoniais são convertidos nas
datas de fechamento dos balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da
liquidação de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na
demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência.
2.4. Normas emitidas e ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data
de emissão das demonstrações contábeis intermediárias, estão descritas a seguir.
A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor que são:
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB realizou alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato
ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante
ou não circulante.
As alterações esclarecem:
O que significa um direito de postergar a liquidação;
Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Normas emitidas e ainda não vigentes--Continuação
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante-Continuação
Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que
as alterações terão na prática atual e se os contratos existentes à época podem vir a
exigir renegociação.
2.5. Principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa
São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes
de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata, sendo resgatável com
a própria entidade emissora, em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a
um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um
investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, por exemplo, resgatáveis em até 90 (noventa) dias, a contar da data da
contratação.
b) Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos adicionais
diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são demonstrados no
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
c)

Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado (“DVA”)
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CPC 03 / NBC TG
03 (R3) / IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. A demonstração do valor
adicionado foi elaborada de acordo com a CPC 09 / NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado e é apresentada como informação suplementar para fins de IFRS.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
e ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo seu valor justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber caixa ou
outros ativos financeiros de contratos no qual é parte. Ativos financeiros são
desreconhecidos quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram
ou foram transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros.
Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na
transferência pela Companhia. Passivos financeiros são reconhecidos quando a
Companhia assume obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de
obrigações de terceiros através de um contrato no qual é parte.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em três
categorias:
Ativos financeiros ao custo amortizado;
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes;
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
A Companhia não possui ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas
categorias:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
Passivos financeiros ao custo amortizado.
14
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Instrumentos financeiros--Continuação
Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos
quando são quitados, extintos ou expirados.
Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser
mensurados pelo custo amortizado são mensurados através da taxa efetiva de juros e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. As receitas e despesas de juros, a variação
monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por não recebimento
de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado
do exercício como “Resultado financeiro”.
A Companhia não possui passivos financeiros.
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos se a
Companhia detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los
simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo.
A Companhia avalia mensalmente as estimativas por perda pela não realização de ativos
financeiros.

3. Caixa e equivalentes de caixa
30/06/2021
Bancos

1
1

A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa, o caixa, os depósitos bancários e
outros investimentos de curto prazo, de liquidez imediata, com vencimentos originais de até três
meses, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante
risco de mudança de valor, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto
prazo.
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

4. Instrumentos financeiros
A estimativa de valor justo dos instrumentos financeiros está demonstrada a seguir:
30/06/2021
Valor contábil
Valor justo
Ativos financeiros a custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

1
1

1
1

5. Partes relacionadas
A ISH Tech S.A. passará a ser a companhia holding que deterá o controle da ISH Tecnologia
S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., se e quando da realização da sua
oferta pública inicial de ações. A partir da data em que o aumento do capital social da Companhia
for efetivado mediante a emissão de novas ações ordinárias subscritas e integralizadas através a
conferência da totalidade das ações que seus atuais acionistas detém no capital social da ISH
Tecnologia e Integrasys, a Companhia passará a consolidar os resultados da ISH Tecnologia e
Integrasys.
Considerando que a constituição da companhia se deu em 2 de junho de 2021, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração em 2021 aos membros da diretoria estatutária.
A Companhia encontra-se em fase de constituição e registro perante a CVM e a B3,
consequentemente está utilizando a estrutura administrativa da ISH Tecnologia. Não obstante, as
despesas a título de taxas de registros e todas as demais despesas gerais e administrativas
também serão efetuadas pela ISH Tecnologia até que se encontre plenamente constituída.

6. Patrimônio líquido
a) Capital social
Em 02 de junho de 2021, os acionistas da Companhia subscreveram mil ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Os acionistas integralizaram o montante de R$1 em 24 de
junho de 2021. Em 30 de junho de 2021, o capital social da Companhia totalizou R$1,
representado por mil ações, conforme segue:
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ISH Tech S.A.
(Em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

6. Patrimônio líquido--Continuação
a) Capital social--Continuação
30/06/2021
Qtd de ações
% participação
Rodrigo Volk Etienne Dessaune
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato
João Paulo Barros da Silva Pinto
Allan Marcelo de Campos Costa

523
261
116
100
1.000

52,3%
26,1%
11,6%
10,0%
100%

O capital total autorizado é de R$1.
b) Distribuição de dividendos
Os acionistas da Companhia possuem direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25%
calculado com base no lucro líquido ajustado, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e calculado de acordo com a Lei das Sociedades por Ação.

7. Eventos subsequentes
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da
Companhia autorizaram: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de capital da
Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”,
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a administração da
Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (iii) a realização de oferta
pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia a ser registrada
junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no exterior para
investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e investidores
qualificados e outros investidores fora dos Estados Unidos da América e do Brasil; e (v) a
autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias em
relação aos itens anteriores.
Adicionalmente, em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o
aumento do capital social da Companhia de R$1, para R$ 6.769, mediante a emissão de
6.767.823 (seis milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte e três) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem integralmente subscritas e integralizadas
pelos seus atuais acionistas, mediante a conferência da totalidade das ações que estes detém no
capital social da ISH Tecnologia e Integrasys, condicionado à consumação da sua oferta pública
inicial de ações.
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ISH TECH S/A
Fase pré-operacional

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
AOS ACIONISTAS
A administração da ISH TECH S/A, sociedade anônima, futura controladora das empresas ISH
TECNOLOGIA S/A e INTEGRASYS TECNOLOGIA LTDA, em atendimento as disposições legais e estatutárias
pertinentes, apresenta o relatório de administração e as demonstrações financeiras da companhia
relativos ao período de 2 de junho de 2021 à 30 de junho de 2021, acompanhadas do parecer de
auditores independentes e informa que a documentação relativa às contas ora apresentadas está á
disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de prestar esclarecimentos
adicionais, se necessários.

A COMPANHIA
A ISH TECH S/A inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.496.531/0001-67, com endereço na Rua Judith Maria
Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29.050-360, foi constituída, nos termos
de seu Estatuto Social, como Companhia, em 02.06.2021.
Tem como atividade principal a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista,
e o objetivo de atuar como holding das empresas do Grupo ISH Tecnologia que são compostas pelas
empresas: ISH TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ 01.707.536/0001-04, com endereço na Rua Judith
Maria Tovar Varejão, 355, sala 202, CEP 29.050-360, fundada em 23/02/1997 e INTEGRASYS COMERCIO
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 01.505.147/0001-04, com endereço na Rua Alberto
de Oliveira Santos, 42, sala 1802 Edifício Pasteur, Enseada do Suá, Vitória -ES, CEP 29.010-250, fundada
em 25/10/1996.
A ISH TECH S/A passará a controlar o Grupo ISH por meio de um futuro aumento de capital a ser subscrito
e integralizado pelos atuais acionistas da companhia com ações detidas por esses na ISH Tecnologia e
Integrasys, resguardando o quadro acionário que são das 2 empresas comuns, nesta Holding.
Objetivo da holding está atrelado a estratégia de abertura de capital da companhia na bolsa de ações
B3, com vistas a fomentar funding para seu processo de crescimento sustentado em 3 (três) pilares:
1º.: manutenção do crescimento orgânico, hoje a ISH Tecnologia já é a maior empresa pure player de
cyber segurança do brasil,
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2º.: continuidade no desenvolvimento de aplicações de sistemas de controle de segurança, novas
tecnologias que garantirão a companhia continuar se posicionamento no mercado brasileiro, no
quadrante de líder, e
3º.: aquisição por processos de M&A de empresas que atuam nestes segmentos e que tem fit para ser
acoplada no grupo econômico.
Em todos os pilares os executivos estão sendo assessorados por uma equipe amplamente profissional e
especialista no mercado de atuação em cada pilar mencionado.
Com este direcionamento os acionistas da ISH TECH realizaram no dia 28 de julho de 2021, Assembleia
Geral Extraordinária, autorizando: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de capital da
Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a administração da Companhia
realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”) ; (iii) a realização de oferta pública inicial de distribuição
de ações ordinárias de emissão da Companhia a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de
esforços de colocação das ações no exterior para investidores institucionais qualificados nos Estados
Unidos da América e investidores qualificados e outros investidores fora dos Estados Unidos da América
e do Brasil; e (v) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas
necessárias em relação aos itens anteriores.
Adicionalmente, em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento do
capital social da Companhia de R$1.000,00, para R$ R$ 6.768.823,00 (seis milhões, setecentos e
sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais), um aumento, portanto, de R$ 6.767.823,00 (seis
milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais), mediante a emissão de
6.767.823 (seis milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte e três) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem subscritas e integralizadas pelos seus atuais
acionistas, mediante a conferência da totalidade das ações que estes detém no capital social da ISH
Tecnologia e Integrasys, condicionado à consumação da sua oferta pública inicial de ações.
O Grupo ISH Tecnologia tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) e computação em nuvem, mas visa no planejamento
subir cada vez mais a participação no mercado de cyber, que nos outros pilares de receita, dado que
este mercado em específico está em expansão de acordo com informações divulgadas pelo relatório
Gartner e ISG Provider Lens que monitora e acompanha este mercado no Brasil e no mundo.
De acordo com o Gartner o mercado de cyber crescerá no ciclo 2020 a 2024 15% ao ano, chegando a
marca de 147 bilhões de dólares a serem investidos neste segmento por parte das empresas que cada
vez mais estão se tornando digitais, quanto mais digitalização mais necessidade de ter ambientes
seguros de movimentações transacionais. Evitando assim riscos para os stakeholders, perda de dados
proprietários e propriedade intelectual, perdas financeiras e de clientes e Riscos Legais e Regulatórios
vis a vis a implantação da Lei Geral Proteção de Dados (LGPD).
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Hoje o Grupo ISH Tecnologia, possui um track-record de 25 anos no segmento, possuindo uma carteira
de mais de 500 clientes ativos cujo churn não ultrapassa a marca de 2% ao ano.
O Grupo ISH Tecnologia conta com mais de 1 milhão de ativos gerenciados, e para manter esta operação
possui mais de 590 colaboradores sendo destes 50 desenvolvedores e 450 engenheiros, em 9 escritórios
(8 no Brasil e 1 nos Estados Unidos), com 3 data certes (1 no Espírito Santo e 2 em São Paulo), 4 SOC
(Security Operations Center) e NOC (network operations center).
Para se diferenciar no mercado o Grupo ISH Tecnologia possui 3 certificações ISO (9001 / 20000 / 27001),
além de contar com mais de 40 alianças tecnológicas.
Neste mercado cada vez mais competitivo por bons profissionais, o Grupo ISH Tecnologia está
implantando duas frentes para reter e prospectar profissionais que estão atuando no mercado, através
de uma estrutura com estilo start up visando desenvolvimento das novas ferramentas tecnológicas.
Além disso está criando o ISH ACADEMY, para já fomentar interesse dos jovens profissionais numa
carreira de sucesso dentro da ISH.
Com estas ações a ISH TECH S/A poderá escalar em atendimento em todas as principais frentes de
soluções para seus clientes como integração, sustentação, operação, identidade e risco cibernético,
tudo isso dentro de uma plataforma própria ISH VISION e dentro de uma nuvem segura se contratado
que é a CLOUD PRIVADA ISH.
Além da plataforma VISION que aloca todas a experiencia e jornada cyber segurança do cliente, a
empresa em seus pilares estratégicos está desenvolvendo novas ferramentas e sistemas para continuar
como líder neste segmento e atuando com aplicações próprias de forma a melhorar a margem
operacional da companhia e trazer barreiras a entradas de novos players no mercado nacional.
No Roadmap de novos produtos, a empresa conta com um robusto pipeline de soluções
complementares ao core business, alavancados em 25 anos de história em Cyber segurança no Brasil.
Elevando seu potencial de cross-selling e up-selling no modelo “as a service”, aumentando recorrência
dos contratos e aumento das margens.
Dentro do pipeline estão:
1 – Mantis, atua em riscos cibernéticos, já foi lançado versão MPV (mínimo produto viável) no segundo
trimestre deste ano, e está escalando para novas frentes de versões.
2 – OWL, atua em operações cibernéticas, detectando vulnerabilidades e o lançamento está previsto
para terceiro trimestre de 2021. 3 – ISH BOX (integração cibernética) este equipamento foi lançado em
2016, mas estão passando por melhorias no projeto, e a nova versão (2.0) está prevista para sair no
quarto trimestre de 2022, atua em conjunto com sistemas VPN, Firewall e SDWAN.
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3 – SIEM / SOAR, atua em operações cibernéticas como se fosse um orquestrador responsivo, está
previsto lançamento para quarto trimestre de 2021.
4 – PROJETO BAS, operações cibernéticas atuando como simulação de ataques em ambientes
controlados, lançamento previsto para terceiro trimestre de 2022, e poderá demonstrar as fragilidades
dentro de uma companhia que solicitou assessment.
5 – PROJETO HERMES, atua em riscos cibernéticos, como plataforma de treinamento e soluções
preventivas no ambiente cyber.
O plano estratégico da companhia passa por entender e traçar trajetórias nas principais avenidas de
crescimento e acelerar a velocidade com novos investimentos. Assim mapeadas como avenidas temos:
crescimento orgânico (aumento da base de novos clientes com oportunidades de cross-selling e upselling com as entregas dos novos projetos), aumento da carteira de clientes não somente no Brasil, mas
em toda América Latina, Desenvolvimento de novos produtos de propriedade do Grupo ISH Tecnologia
melhorando a margem com substituição das plataformas terceirizadas por próprias, expansão de vendas
por canais de distribuição dos novos produtos do pipeline, Aumento da demanda por privacidade (IoT e
Nuvem), principalmente pós LGPD, e crescimento inorgânico, onde estão mapeadas mais de 600
companhias, estando em análise 20 das 80 que tiveram fit prévio com ecossistema ISH.
O funding proveniente do processo de abertura de capital, dará base para investimento através
crescimento da infraestrutura, investimentos contínuos em P&D, contratação e retenção de talentos
através do ISH LABS e ISH Academy, Investimentos em marketing e vendas visando aumentar a base e
tornar a marca conhecida, capital de giro para crescimento e aporte na estratégia de buy side.
Assim a administração entende que este é o momento para dar o passo estratégico de abertura de
capital, tendo em mente que seu posicionamento como: única empresa pure player de cyber do Brasil,
somados a: maior time de engenheiros e analistas de cyber da América Latina, fabricante de soluções
de Cyber nacional, com ISH LABS, reconhecimento internacional com forte presença em multinacionais,
cape table “puro” são 4 acionistas fundadores, que atuam juntos a bastante tempo neste nicho, entre
outros fatores, levam a empresa a um modelo de negócio amadurecido e inovador, gerando fortes
barreiras a entradas de concorrências, no Brasil e na América Latina.
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DocuSign Envelope ID: 7BCBB0AE-5DC3-4F3B-A3D3-59C2D454D36F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK, brasileira, casada, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1274495 e inscrito no CPF/ME sob nº 031.846.107-21, na qualidade de Diretora
Executiva de Finanças e de Relações com Investidores da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101,
Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara,
nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais diretores da
Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis
combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios social encerrados em 31 de
dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações
contábeis combinadas das controladas da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período
compreendido entre 02 de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
_________
___________________
MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK
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DocuSign Envelope ID: 55288128-35E6-488C-9DF5-41D5FB888D5F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4.597.936-9 e inscrito no CPF/ME sob nº 849.262.529-53, na
qualidade de Diretor Vice-Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala
101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo
(“Companhia”), declara, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que,
juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu
e concorda com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia
referentes aos exercícios social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas
da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02
de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
____________
__________________________
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
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DocuSign Envelope ID: 0522405A-86E7-4375-B1EA-E5F4F2A63558

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 589.040 e inscrito no CPF/ME sob nº 873.660.457-72, na qualidade de
Diretor Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do
Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara, nos
termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais
diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório
dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as
demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios
social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro
de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02 de junho de
2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.
São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
___
_ ___________________
RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE
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Anexo I – Demonstrações Contábeis Intermediárias Combinadas da ISH TECH S.A., ISH
Tecnologia S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Grupo ISH”)
em 30 de Junho de 2021 e para os Períodos de Seis Meses Findos em 30 de Junho de
2021 e 2020
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Demonstrações contábeis intermediárias
combinadas
Grupo ISH Tecnologia
30 de junho de 2021
com Relatório do Auditor Independente
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
intermediárias combinadas
Aos acionistas do Grupo ISH Tecnologia
Belo Horizonte - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo ISH Tecnologia
(“Grupo”) que compreendem o balanço patrimonial combinado em 30 de junho de 2021 e as
respectivas demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediáras combinadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
combinada do Grupo em 30 de junho de 2021, o desempenho combinado de suas operações e os
seus fluxos de caixa combinados para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

1
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Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração combinada do valor adicionado (DVA) referente ao período de seis meses findo em
30 de junho de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração do Grupo, e apresentada
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias combinadas do
Grupo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações contábeis intermediárias combinadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a
sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG
09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração combinada do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis
intermediárias combinadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis intermediárias 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de o 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 contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias
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 detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional do Grupo. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis intermediárias 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 manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis combinadas representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis intermediárias 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 19 de agosto de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Bruno Costa Oliveira
Contador CRC-1BA031359/O-8
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Grupo ISH Tecnologia
Balanço patrimonial combinado
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)
Combinado
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Títulos e valores mobiliários
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo
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30/06/2021

31/12/2020

3
4
5
6
7
9

6.171
22.147
47.535
7.489
13.161
10.908
107.411

17.505
16.407
54.250
8.974
8.316
6.869
112.321

5
4
8
23
9
10
11
12

3.211
2.528
19.321
5.638
215
13.911
10.881
10.417
66.122

21
2.957
13.794
4.787
267
13.160
11.445
10.579
57.010

173.533

169.331

Combinado
Nota
explicativa
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamentos de tributos
Passivo de arrendamento
Partes relacionadas
Outros passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos de tributos
Passivo de arrendamento
Obrigações trabalhistas
Outros passivos
Total do passivo não circulante
Acervo líquido

30/06/2021

14
13
15
23
16
17
11 e 8
8

22.868
32.120
2.651
9.046
9.846
1.011
878
1
1.267
79.688

34.713
28.955
3.806
3.498
6.821
1.204
842
1.574
81.413

13
17
11 e 8
16

62.067
3.583
10.241
11.108
79
87.078

64.205
4.040
10.659
10.490
79
89.473

6.767

Total do passivo e acervo líquido

31/12/2020

173.533

(1.555)
169.331

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do resultado combinado
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
explicativa

Combinado
30/06/2021
30/06/2020

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto

19
20

131.375
(86.871)
44.504

97.040
(64.817)
32.223

Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

21
21

(22.343)
(3.917)
749
(25.511)

(12.896)
(8.540)
(66)
(21.502)

18.993

10.721

(6.101)
1.192
(4.909)

(4.646)
517
(4.129)

14.084

6.592

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

22
22

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

23
23

Lucro líquido do período

(5.628)
852
(4.776)

(2.922)
585
(2.337)

9.308

4.255

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do resultado abrangente combinado
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Lucro líquido do período

9.308

4.255

Resultado abrangente

9.308

4.255

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração das mutações do acervo líquido combinado
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Saldo em 31 de dezembro de 2019

(5.809)

Lucro líquido do período
Outros
Saldo em 30 de junho de 2020

4.255
(152)
(1.706)

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do período
Ajuste de avaliação patrimonial
Outros
Saldo em 30 de junho de 2021

(1.555)
9.308
(66)
(920)
6.767

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do fluxo de caixa combinado
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o fluxo de caixa:
Depreciações e amortizações
Provisão para perda esperada de crédito
Juros sobre passivos de arrendamentos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisões
Ganho na remensuração de contratos de arrendamento
Efeitos da adesão de parcelamentos tributários
Efeito líquido da baixa de ativo imobilizado
(Aumento) Redução dos ativos
Contas a receber
Estoque
Impostos a recuperar
Outros ativos
(Redução) Aumento dos passivos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamento de tributos
Outros passivos
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Juros pagos de passivos de arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Partes relacionadas
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos
Pagamento de passivo de arrendamento mercantil
Antecipações e dividendos pagos a acionistas
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

9.308

4.255

7.152
(81)
700
4.395
(852)
619
(12)
555
21.784

5.716
643
2.256
(585)
1.993
(317)
97
14.054

3.606
1.485
(5.696)
(3.987)

(9.436)
1.591
(2.950)
(1.250)

(11.845)
(1.155)
5.548
3.024
(650)
(440)
11.674
(4.395)
(170)
7.109

(2.638)
2.996
1.830
3.349
(190)
(119)
7.241
(2.256)
(150)
4.835

(5.311)
(7.666)
(5.527)
(18.504)

(842)
(12.710)
1.426
(12.126)

14.810
(13.783)
(966)
61

22.368
(18.732)
(852)
(2.190)
594

(11.334)
17.505
6.171

(6.697)
20.111
13.414

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do valor adicionado combinado
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Receitas
Venda de mercadorias, produtos e serviços
Receita relativa à construção de ativos próprios
Outras receitas
Provisão para perda esperada de crédito

146.236
142.442
2.824
889
81

109.539
108.058
500
981
-

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(78.826)
(71.742)
(7.084)

(48.273)
(38.864)
(9.409)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

67.410
(7.152)

61.266
(5.716)

Valor adicionado líquido produzido

60.258

55.550

501
501

517
517

Valor adicionado total a distribuir

60.759

56.067

Distribuição do valor adicionado

60.759

56.067

Pessoal e encargos:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

30.132
20.858
7.686
1.588

33.748
26.945
5.502
1.301

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

15.899
11.132
1.600
3.167

13.299
9.345
1.427
2.527

Remuneração de capital de terceiros
Juros
Aluguéis

5.420
5.410
10

4.765
4.652
113

Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido do período
Dividendos

9.308
9.308
-

4.255
2.339
1.916

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”), com sede na cidade de Vitória - ES, foi constituído em 23 de
fevereiro de 1997 e é formado pelas entidades ISH Tech S.A. (“ISH Tech”), ISH Tecnologia S.A.
(“ISH Tecnologia”) e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Integrasys”).
O Grupo tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de tecnologia da informação (“TI”) e computação em nuvem.
O Grupo atua em todo território nacional, através de suas filiais estabelecidas nos Estados do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, além da sua Matriz no Espírito Santo. Com o
intuito de ampliar e internacionalizar sua área de atuação, foi constituída no final de 2020, uma
subsidiária da ISH Tecnologia nos Estados Unidos, a ISH Cybersecurity Inc., a qual ainda se
encontra em fase pré-operacional.
Ações e impactos causados pela pandemia de Covid-19
Apesar do impacto negativo e relevante que a pandemia de COVID-19 provocou em diversos
seguimentos da economia, as atividades do Grupo seguiram crescendo, tendo sua receita líquida
aumentado 35% no período de seis meses findos em 30 de junho de 2021 quando comparada
com o mesmo período do ano anterior. Este crescimento foi fortemente impulsionado pelo
aumento da demanda, liderado por empresas que necessitaram melhorar ou implementar
soluções de segurança da informação que garantissem a continuidade das atividades,
principalmente pelo aumento das transações virtuais em diversas atividades econômicas que se
tornaram ainda mais vulneráveis aos ataques cibernéticos.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis
2.1. Base de combinação
Estas demonstrações contábeis intermediárias combinadas estão sendo apresentadas
exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração contábil,
informações relativas à totalidade das atividades de entidades do Grupo que se encontram
sob controle comum, independentemente da disposição da sua estrutura societária, como
se fossem uma única entidade. Assim, os saldos apresentados nas demonstrações
contábeis combinadas estão representados pelos saldos combinados históricos da ISH
Tech S.A., ISH Tecnologia S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., e
não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para
quaisquer outros fins societários.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas foram preparadas com o propósito
de serem utilizadas como informação complementar no processo de oferta pública inicial de
ações pretendido por parte do Grupo.
Os seguintes critérios foram adotados para a elaboração das demonstrações contábeis
intermediárias combinadas:
O exercício social é coincidente entre todas as empresas que compõem as
demonstrações contábeis intermediárias combinadas, bem como as políticas contábeis
adotadas em suas demonstrações contábeis são uniformes.
O processo de combinação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma
horizontal dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua
natureza, complementada com a eliminação dos saldos de ativos, passivos e resultado
derivado de transações entre as empresas.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo incluem as seguintes
empresas, as quais estão sob controle comum:
% Participação do Grupo
30/06/2021
30/06/2020

Empresa
ISH Tech S.A. (a)
ISH Tecnologia S.A. (b)
Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (c)

100%
100%
100%

100%
100%

(a) ISH Tech S.A.: Sociedade anônima capital fechado, constituída em 02 de junho de
2021, com sede na cidade de Vitória – ES, com o objetivo de atuar como holding das
empresas do Grupo e que se encontra em fase pré-operacional.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Base de combinação--Continuação
(b) ISH Tecnologia S.A.: Sociedade anônima de capital fechado, constituída em 23 de
fevereiro de 1997, com sede na cidade de Vitória – ES e que tem como objeto social
principal soluções para segurança da informação, infraestrutura de TI e computação
em nuvem. A ISH Tecnologia S.A. possui uma subsidiária integral, a ISH Cybersecurity
Inc., criada em 23 de julho de 2020 de acordo com as leis do Estado da Flórida, EUA, a
qual encontra-se em fase pré-operacional. As informações contábeis da ISH
Cybersecurity Inc. em 31 de dezembro de 2020, as quais são consolidadas pela ISH
Tecnologia para fins da preparação destas demonstrações contábeis combinadas,
encontram-se a seguir.
30/06/2021

Participação

ISH Cybersecurity Inc.

Total do ativo

100%

Patrimônio
líquido

109

Resultado

109

-

(c) Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.: Sociedade empresarial limitada,
constituída em 25 de outubro de 1996, com sede na cidade de Vitória – ES e que tem
como objeto social principal soluções para segurança da informação e infraestrutura de
TI.
A seguir demonstrativo dos saldos individuais e as respectivas eliminações:
30/06/2021
Ativo
Passivo
Acervo líquido
Lucro líquido
31/12/2020
Ativo
Passivo
Acervo líquido
30/06/2020
Lucro líquido

ISH Tech
1
1
ISH Tech
ISH Tech
-

ISH Tecnologia

Integrasys

Eliminações

Combinado

163.666
158.755
4.911
8.210

10.237
8.382
1.855
1.098

(371)
(371)
-

173.533
166.766
6.767
9.308

ISH Tecnologia

Integrasys

Eliminações

Combinado

160.609
163.024
(2.415)

9.093
8.233
860

(371)
(371)
-

169.331
170.886
(1.555)

ISH Tecnologia

Integrasys

Eliminações

Combinado

4.096
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159

-

4.255

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
As informações relevantes próprias das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na
sua gestão.
A emissão das demonstrações contábeis intermediárias combinadas de 30 de junho de 2021
foi aprovada pela Diretoria do Grupo em 19 de agosto de 2021.
2.3. Base de mensuração
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas foram elaboradas com base no
custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus
valores justos, e com base na premissa de continuidade operacional de suas operações.
2.4. Moeda funcional, moeda de apresentação e transações em moeda estrangeira
Essas demonstrações contábeis intermediárias combinadas estão sendo apresentadas em
Real (R$), que é a moeda funcional das empresas que individualmente compõem as
demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo. As transações em moeda
estrangeira são convertidas para a moeda funcional do Grupo utilizando a taxa de câmbio
nas datas de cada de transação. Os saldos das transações patrimoniais são convertidos
nas datas de fechamento dos balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial
resultantes da liquidação de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são
reconhecidos na demonstração do resultado do exercício conforme o regime de
competência.
2.5. Normas emitidas e ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data
de emissão das demonstrações contábeis combinadas, estão descritas a seguir.
O Grupo pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível,
quando entrarem em vigor que são:
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.5. Normas emitidas e ainda não vigentes--Continuação
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB realizou alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato
ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante
ou não circulante.
As alterações esclarecem:
O que significa um direito de postergar a liquidação;
Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação
Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, o Grupo avalia o impacto que as
alterações terão na prática atual e se os contratos existentes podem exigir renegociação.
2.6. Principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa
São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou para outras finalidades. O Grupo considera equivalentes de
caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata, sendo resgatável com a
própria entidade emissora, em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um
investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, por exemplo, resgatáveis em até 90 (noventa) dias, a contar da data da
contratação.
b) Contas a receber
As contas a receber de clientes, correspondem aos valores a receber pelas vendas de
mercadorias e prestação de serviços no decurso normal das atividades do Grupo. Os valores a
receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando
aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
b) Contas a receber--Continuação
A provisão para perda esperada de créditos do contas a receber foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas
estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para perda
esperada de créditos pode ser modificado em função das expectativas da
Administração com relação a possibilidade de se recuperar os valores envolvidos,
assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.
As contas a receber de clientes não faturadas representam os valores pelos quais o
Grupo reconheceu receita, de acordo com sua política de reconhecimento de receita,
para serviços profissionais já realizados, mas ainda não faturados, e para os quais o
Grupo acredita ter um direito incondicional de receber caixa.
c)

Estoques
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor
realizável líquido. Os custos dos estoques de hardware e software são determinados
pelo método do custo médio de aquisição. O valor líquido realizável corresponde ao
preço de venda das mercadorias ou dos serviços estimados dos estoques, deduzido de
todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda
das mercadorias e prestação dos serviços.

d) Imobilizado
Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e
equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e
perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, se aplicável. Tais imobilizações
são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e
prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles
estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados.
Os terrenos não sofrem depreciação.
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo
método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação
são revisados ao fim de cada exercício social e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
d) Imobilizado--Continuação
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo da vida útil estimada
dos ativos, conforme a seguir apresentado:
Edificações e construções
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos

25 anos
5 anos
5 a 10 anos
3 a 10 anos
3 a 15 anos
5 anos

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas
na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
e) Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma
combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Ativos
intangíveis gerados internamente possuem os seus custos de desenvolvimento
capitalizados até o momento da sua conclusão. Após o reconhecimento inicial, os
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas ao valor recuperável.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
A amortização dos ativos intangíveis é calculada com base no método linear ao longo
da vida útil estimada dos ativos, conforme a seguir apresentado:
Softwares desenvolvidos internamente
Softwares e licenças adquiridas

3 anos
1 a 5 anos
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
e) Ativos intangíveis--Continuação
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização
para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo no fim de cada
exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças
no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como
mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa
consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou
no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. Caso
contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma
prospectiva. Em 30 de junho de 2021 o Grupo não possuía registrado ativos intangíveis
de vida útil indefinida.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o
beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados
benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda.
Pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisas são registrados como despesas quando incorridos, e os
gastos com desenvolvimento vinculados a inovações tecnológicas dos produtos
existentes são capitalizados, se tiverem viabilidade tecnológica e econômica, e
amortizados pelo período esperado de benefícios dentro do grupo de despesas
operacionais.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
e) Ativos intangíveis--Continuação
Pesquisa e desenvolvimento--Continuação
As atividades de desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à produção
de produtos novos. Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente
quando todos os seguintes elementos estiverem presentes: (i) viabilidade técnica para
concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (ii)
intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (iii) o ativo intangível
deverá gerar benefício econômico futuro; (iv) disponibilidade de recursos técnicos,
financeiros e outros recursos adequados para concluir o seu desenvolvimento e usar o
ativo intangível; e (v) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao
ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Os gastos capitalizados incluem o
custo de mão de obra e materiais que são diretamente atribuíveis à preparação desse
ativo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.
Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortização
acumulada e perdas ao valor recuperável. A amortização é iniciada quando o
desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível para uso, pelo período
dos benefícios econômicos futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor
recuperável do ativo é testado anualmente.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos e que tem vidas úteis definidas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por
redução do valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados somente
quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo
específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos são reconhecidos no
resultado conforme incorridos. A amortização é reconhecida no resultado baseando-se
no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da
data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
f)

Arrendamentos
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou
seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso do arrendatário). Os
ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova
remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso
inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais
incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os
eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são
depreciados linearmente, pelo prazo do arrendamento.
Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem
pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos em essência) menos quaisquer
incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que
dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de
valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de
uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos
de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o Grupo
exercendo a opção de rescindir a arrendamento.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
f)

Arrendamento--Continuação
Passivos de arrendamento--Continuação
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa
são reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques)
no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos. Ao
calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a sua taxa
incremental de empréstimos na data de início do contrato, visto que as taxas de juros
implícita nos contratos de arrendamento não podem ser imediatamente determinadas.
Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir os
acréscimos de juros e reduzido em decorrência dos pagamentos de arrendamento
efetuados. Além disso, o valor contábil do passivo de arrendamento é remensurado se
houver alguma modificação, como mudança no prazo do arrendamento, alteração nos
pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros
resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de
compra do ativo subjacente.
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início
e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de
reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de
escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto
prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa
pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.

g) Redução ao valor recuperável
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor
recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido
excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. Nesse caso, o valor recuperável de um ativo
ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o
valor em uso e o valor líquido de venda.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação
g) Redução ao valor recuperável--Continuação
A Administração verificou os indicadores para identificar a necessidade de aplicação do
teste de redução ao valor recuperável (impairment), tais como: diminuição significativa
do preço de mercado, mudança significativa relativa ao ambiente tecnológico, de
mercado, econômico ou legal, alterações nas taxas de mercado com reflexo na taxa de
desconto utilizada para definição do valor justo, baixa rentabilidade, evidência de
obsolescência, planos para descontinuar ou reestruturar unidade operacional, gastos
com manutenção acima do esperado, dentre outros.
Não foram identificados indícios de perda ao valor recuperável de seus ativos
imobilizados e intangível em 30 de junho de 2021.
h) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
O Grupo é parte em processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a contingência e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de tribunais
i)

Outros ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor do Grupo e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando o Grupo possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
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j)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. A
provisão para o imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a
R$240, para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável apurado em
cada exercício, não havendo prazo de prescrição para sua compensação. O imposto
de renda e a contribuição social relativos a itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido são também reconhecidos no patrimônio líquido.
A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização até o
encerramento do exercício, quando então o imposto é devidamente apurado e
compensado com as antecipações realizadas

k)

Imposto de renda e contribuição social diferido
Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias
temporárias. Tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre saldos de prejuízo fiscal
e base negativa assim como para todas as diferenças temporárias dedutíveis na
extensão que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que
as diferenças temporárias possam ser realizadas. Esses tributos são mensurados à
alíquota que é esperada ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o
passivo liquidado, com base na legislação tributária vigente na data do balanço.
Ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de
relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
Os tributos correntes e diferidos relativos a itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes são reconhecidos no
patrimônio líquido.
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k)

Imposto de renda e contribuição social diferido--Continuação
Em conformidade à ICPC 22/IFRIC 23, o Grupo avalia periodicamente a posição fiscal
das situações nas quais a regulação fiscal requer interpretação e estabelece provisões
e/ou divulgações quando apropriado.

l)

Reconhecimento da receita de vendas
Receita de vendas de hardware e software
O Grupo concluiu que a receita de vendas de hardware e software deve ser
reconhecida quando o controle do ativo é transferido para o cliente, geralmente quando
os produtos são entregues ou as licenças de software são disponibilizadas ao
comprador. O Grupo avalia as transações de receita de acordo com os critérios
específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final,
concluiu que uma vez que atua como principal, nas vendas de hardware e software, e,
como tal, tem a responsabilidade primária pelo cumprimento dos pedidos, arca com o
risco de estoque, tem poder discricionário no estabelecimento de preços e arca com o
risco de crédito do cliente.
Receita de serviços prestados
As receitas de serviços são reconhecidas quando ou conforme o Grupo satisfaz as
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente e for provável que a
entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas de serviços do
Grupo derivam basicamente de:
Serviços gerenciados (Managed Security Services): serviços de supervisão,
monitoramento e gerenciamento dos recursos e soluções de segurança da informação
utilizados pelos clientes assim como da sua operação de rede, através do Security
Operations Center (“SOC”) e Network Operations Center (“NOC”) do Grupo,
respectivamente.

25

293

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
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l)

Reconhecimento da receita de vendas--Continuação
Receita de serviços prestados--Continuação
Os serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de cybersegurança
normalmente incluem serviços de instalação e manutenção antecipados, e também
podem incluir o fornecimento de um dispositivo de hardware e licenças de software
associados. Nos contratos em que o Grupo utiliza seus próprios dispositivos de
hardware e licenças de software, a propriedade dos mesmos não é transferida para o
cliente. Além disso, nesses casos, quaisquer custos de instalação relacionadas não
são reembolsáveis, não são vendidos separadamente e/ou podem ser realizados por
terceiros ou ter seus benefícios usufruídos de forma independente pelo cliente, não
podendo assim ser distinguidos no contexto do contrato. Portanto, o Grupo considera
que esses acordos possuem uma única obrigação de desempenho para a qual a
receita e quaisquer custos relacionados são reconhecidos proporcionalmente ao longo
do prazo do contrato, o que reflete o desempenho do Grupo na transferência do
controle dos serviços para o cliente.
Para os contratos em que os serviços de dispositivos de hardware e licenças de
software tem a propriedade transferida para o cliente, assim como o serviço de
instalação é vendido separadamente e pode inclusive ser executado por terceiros, por
não envolver ativos e/ou acesso à plataforma tecnológica do Grupo, é considerado a
existência de obrigações de performance distintas, e a sua receita é reconhecida
quando os produtos são entregues ou as licenças de software são disponibilizadas ao
comprador, quando os serviços de instalação são finalizados assim como à medida em
que os serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de cybersegurança
são prestados.
Cyberpass: subscrição para uso de ferramenta de Marketing, Business
Inteligence e Customer Smart Data, desenvolvida internamente pelo Grupo. A receita é
reconhecida de acordo com a utilização do serviço por parte do cliente.
Serviços em nuvem (Cloud services): serviços de armazenamento de dados dos
clientes na nuvem, no qual o Grupo disponibiliza espaços em sua infraestrutura para
que o cliente armazene dados de acordo com a capacidade contratada. A receita é
reconhecida de acordo com a utilização do serviço por parte do cliente.
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l)

Reconhecimento da receita de vendas--Continuação
Receita de serviços prestados--Continuação
Mantis: subscrição para uso de ferramenta desenvolvida internamente pelo Grupo para
proteção de ativos digitais críticos por meio de inteligência de ameaças, com
intervenção contra personificação de marca, vazamento de dados, ameaças de mídia
social, aquisição de contas e outros riscos digitais. A receita é reconhecida de acordo
com a utilização do serviço por parte do cliente.
Terceirização (Outsourcing): disponibilização de mão de obra especializada para
execução de atividades rotineiras de segurança da informação. A receita é reconhecida
de acordo com a utilização do serviço por parte do cliente.
Serviços profissionais (Professional Services): incluem serviços de consultoria de risco
e segurança da informação, soluções de respostas a incidentes, instalação e
manutenção de softwares e hardwares e treinamento. A receita é reconhecida de
acordo com a finalização e aceite dos serviços por parte do cliente.
Receitas não faturadas
As receitas não faturadas representam os valores pelos quais o Grupo reconheceu
receita, de acordo com sua política de reconhecimento de receita, para
licenças de software já entregues e serviços profissionais já realizados, mas faturados
em atraso e para os quais o Grupo acredita ter um regime incondicional direito a
contraprestação.
Despesas antecipadas
Representam valores pagos antecipadamente a prestadores de serviços terceirizados
para garantia, suporte e contratos de licença de software em conexão com as
obrigações do Grupo de fornecer serviços de supervisão, monitoramento e
gerenciamento de cybersegurança. Os montantes pagos antecipadamente são
amortizados pelo método linear ao longo do prazo do contrato e é reconhecido
principalmente como um componente do custo de venda. Os montantes com previsão
de amortização no prazo de um ano encontram-se registados em outros ativos no
circulante e o saldo remanescente registado em outros ativos no não circulante.
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l)

Reconhecimento da receita de vendas--Continuação
Custos para obtenção de contrato
O Grupo paga comissão de vendas aos seus colaboradores e representantes para
cada contrato que obtiverem pelas vendas de hardwares e softwares agrupadas com
serviços. O Grupo aplica o expediente prático de reconhecer imediatamente nas
despesas os custos para obtenção de contrato se o período de amortização do ativo
que seria reconhecido teria sido inferior ou igual a um ano. Dessa forma, as comissões
de vendas são reconhecidas imediatamente como despesas de vendas e o seu saldo
residual a pagar é classificado no grupo de obrigações trabalhistas no passivo
circulante.
Custos para cumprir o contrato
Estes custos referem-se principalmente a gastos diretamente relacionados à instalação
e ativação de hardware e software de propriedade do Grupo para futura prestação de
serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de cybersegurança, e são
compostos principalmente por uma parcela da remuneração do pessoal que executa
essas atividades durante as fases iniciais de desenho, migração, integração e teste
dos projetos.
Estes custos são então amortizados em base sistemática que seja consistente com a
transferência ao cliente dos serviços aos quais se referem. Os montantes com previsão
de amortização no prazo de um ano encontram-se registados em outros ativos no
circulante e o saldo remanescente registado em outros ativos no não circulante.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado na medida em
que o valor contábil do ativo reconhecido exceda: (a) o valor restante da
contraprestação que a entidade espera receber em troca dos serviços aos quais o ativo
se refere; menos (b) os custos que se referem diretamente ao fornecimento desses
serviços e que não foram reconhecidos como despesa.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
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m) Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado (“DVA”)
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CPC 03 / NBC TG
03 (R3) / IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. A demonstração do valor
adicionado foi elaborada de acordo com a CPC 09 / NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado e é apresentada como informação suplementar para fins de IFRS.
n) Segmentos operacionais
O Grupo possui três segmentos operacionais que são utilizados para fins de análise e
tomada de decisão pelos seus Administradores e Presidente, conforme demonstrado
na Nota 24.
2.7. Uso de estimativas e julgamentos contábeis
Na aplicação das políticas contábeis do Grupo, a Administração deve fazer julgamentos e
elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos os quais não
são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os
resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos
decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em
que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou também em
períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.
Os principais elementos patrimoniais que envolvem julgamentos e estimativas efetuados
pela Administração durante o processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo são
os seguintes:
Nota 5 - Provisão para perda esperada de crédito.
Notas 10 e 12 - Vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.
Nota 11 – Ativo de direito de uso e passivos de arrendamentos;
Nota 18 - Provisão riscos cíveis, fiscais e trabalhistas; e
Nota 23 - Mensuração de tributos diferidos e estimativa de prazo de realização dos ativos
fiscais diferidos.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
e ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo seu valor justo quando o Grupo assume direitos contratuais de receber caixa ou outros
ativos financeiros de contratos no qual é parte. Ativos financeiros são desreconhecidos
quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram ou foram
transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros.
Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na
transferência pelo Grupo. Passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo assume
obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros
através de um contrato no qual é parte.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em três
categorias:
Ativos financeiros ao custo amortizado;
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes;
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
O Grupo não possui ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas
categorias:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
Passivos financeiros ao custo amortizado.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Instrumentos financeiros--Continuação
Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos
quando são quitados, extintos ou expirados.
Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser
mensurados pelo custo amortizado são mensurados através da taxa efetiva de juros e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. As receitas e despesas de juros, a variação
monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por não recebimento
de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado
do exercício como “Resultado financeiro”.
O Grupo não possui passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos se o
Grupo detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los
simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo.
O Grupo avalia mensalmente as estimativas por perda pela não realização de ativos
financeiros.
O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os
recebíveis não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito
esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos, de acordo
com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber.
Para contas a receber de clientes, o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cálculo
das perdas de crédito esperadas, na qual estabeleceu uma matriz de provisões que se
baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito para calcular a perda esperada do
contas a receber.
Consideramos um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os pagamentos
contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, também pode
considerar um ativo financeiro que não está em inadimplemento quando informações
internas ou externas indicam ser improvável o Grupo não receber integralmente os valores
contratuais em aberto.
Em geral o risco relativo às contas a receber de clientes é minimizado devido ao ramo de
negócio e pela carteira de clientes diversificada. Um ativo financeiro é baixado quando não
há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais.
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3. Caixa e equivalentes de caixa
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

2
2.791
3.378
6.171

2
3.163
14.340
17.505

O Grupo considera como caixa e equivalentes de caixa, o caixa, os depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo, de liquidez imediata, com vencimentos originais de até três meses,
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo.
A exposição do Grupo a risco de taxas de juros e análise de sensibilidade para esses ativos está
apresentada na Nota 25.

4. Títulos e valores mobiliários
O Grupo considera como títulos e valores mobiliários, os depósitos bancários e outros
investimentos de liquidez de curto prazo que não atendem a todos os critérios para serem
classificadas como equivalentes de caixa nos termos do CPC 03 (R2) – Demonstração dos
Fluxos de Caixa.
A composição do saldo de aplicações financeiras é como segue:
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Aplicação renda fixa (i)
Fundo renda fixa (ii)
Fundo renda variável (iii)
Título de capitalização
Total

12.397
10.267
491
1.520
24.675

4.699
13.293
366
1.006
19.364

Circulante
Não Circulante

22.147
2.528

16.407
2.957

(i) As aplicações em Certificados de Depósito Bancário (“CDB”) pré ou pós-fixados são remunerados a um percentual
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) divulgado pela Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP). As CDBs
que compõem a carteira do Grupo apresentaram remunerações que variaram entre 100% a 109% do CDI em 30 de
junho de 2021 (98% a 100% do CDI em 30 de junho de 2020);

32

300

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

4. Títulos e valores mobiliários--Continuação
(ii) As aplicações em cotas de fundos de investimento em renda fixa apresentaram remunerações que variaram entre
101% a 158% do CDI em 30 de junho de 2021 (89,25% e 215,74% do CDI em 30 de junho de 2020);
(iii) As aplicações em cotas de fundos de investimento em renda variável apresentaram remunerações que variaram
entre 4,93 e 6,36% a.s. em em 30 de junho de 2021 (4,69% e 7,77% a.s em 30 de junho de 2020);

A exposição do Grupo a risco de taxas de juros e análise de sensibilidade para esses ativos está
apresentada na Nota 25.

5. Contas a receber
O saldo de contas a receber de clientes incluem operações comerciais, líquido da respectiva
provisão para perda esperada de crédito. A composição das contas a receber de clientes é
demonstrada abaixo:
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Mercado interno
Mercado externo

50.236
583
50.819

54.364
61
54.425

(-) Provisão para perda esperada de crédito
Total

(73)
50.746

(154)
54.271

Circulante
Não Circulante

47.535
3.211

54.250
21

A composição dos valores a receber dos clientes por idade de vencimento é como segue:
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
A vencer
A faturar

27.123
20.723

42.579
9.448

Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 90 dias
Subtotal

1.444
1.097
182
250
50.819

2.330
41
6
21
54.425

(-) Provisão para perda esperada de crédito
Total

(73)
50.746

(154)
54.271
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5. Contas a receber--Continuação
Movimentação da provisão para perda esperada de crédito
A seguir a movimentação dos períodos findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições, líquidas
Saldo em 30 de junho de 2020

(88)
(88)

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Reversões, líquidas
Saldo em 30 de junho de 2021

(154)
81
(73)

6. Estoques
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Hardware e acessórios
Software
Total

1.378
6.111
7.489

1.153
7.821
8.974

Os estoques de software referem-se às licenças e garantias já adquiridas junto aos respectivos
fabricantes, porém ainda não transferidas aos clientes.
Os valores nas datas base representam o valor realizável líquido dos estoques, não sendo
necessária efetuar nenhuma provisão para realização dos saldos.

7. Impostos a recuperar
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
ICMS a recuperar
PIS e Cofins a recuperar
IR e CSLL a recuperar
IRRF a recuperar
INSS a recuperar
ISS a recuperar
Total

921
3.256
5.373
2.640
499
472
13.161
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8. Partes relacionadas
As transações com partes relacionadas são realizadas em condições e preços de mercado
estabelecidos entre as partes.
8.1. Créditos e obrigações com partes relacionadas
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Ativo não circulante
Mútuo junto à Enseada Empreendimento
Passivo circulante
Passivo de arrendamento junto à Enseada Empreendimento
Passivo não circulante
Passivo de arrendamento junto à Enseada Empreendimento

Resultado
Juros de arrendamento junto à Enseada Empreendimento

-

6.994
6.994

185
185

174
174

10.108
10.108

10.204
10.204

30/06/2021

30/06/2020

636

555

A ISH Tecnologia possui contrato de arrendamento relativo ao edifício sede do Grupo junto
à Enseada Empreendimento, empresa que possui acionistas em comum com os do Grupo.
O contrato iniciado em 31 de julho de 2015, possui vigência até 30 de setembro de 2038,
prevê reajuste anual pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM e pagamento mensal
de aluguel conforme condições estabelecidas entre as partes.
A operação de mútuo entre a ISH Tecnologia e a Enseada Empreendimento, que não
possuía remuneração e/ou prazo de vencimento, foi liquidada em 29 de junho de 2021.
8.2. Transação ou relacionamento com acionistas e pessoal chave da administração
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Ativo não circulante
Mútuo - Acionista (a)
Valores a receber de acionistas (b)
Passivo não circulante
Valores a pagar a acionistas

35

303

12.427
6.894
19.321

6.800
6.800

1
1

-

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

8. Partes relacionadas--Continuação
8.2. Transação ou relacionamento com acionistas e pessoal chave da administração-Continuação
(a)

Em 30 de junho de 2021, os acionistas do Grupo firmaram contratos de mútuo junto à ISH Tecnologia e
Integrasys no valor total de R$12.521, com remuneração de 0,37% ao mês acrescida da variação do CDI.
Os contratos preveem ainda a compensação dos valores mutuados com futuros créditos que venham a
ser detidos pelos acionistas em face das empresas do Grupo assim como a destinação de forma prioritária
por parte dos acionistas do fruto de futuras vendas de participação societária das empresas do Grupo à
restituição do valor do mútuo.

(b)

Em 30 de junho de 2021, os acionistas do Grupo firmaram instrumento particular de confissão de dívida
junto à ISH Tecnologia e Integrasys no montante de R$6.894, dos quais R$6.800 encontravam-se em
aberto como valores a receber dos acionistas em 31 de dezembro de 2020, sem juros remuneratórios. A
maior parte dos valores em questão foram repassados aos acionistas a título de antecipação de lucros
durante o ano de 2020, mas que ao encerramento das respectivas demonstrações contábeis, os
devedores acabaram por perceber dividendos superiores aos finais, que não vieram a se concretizar. Os
instrumentos de confissão de dívida preveem ainda a compensação dos valores devidos com futuros
créditos que venham a ser detidos pelos acionistas em face das empresas do Grupo assim como a
destinação de forma prioritária por parte dos acionistas do fruto de futuras vendas de participação
societária das empresas do Grupo à restituição do valor da dívida.

8.3. Remuneração dos administradores
As despesas com remuneração dos administradores do Grupo são resumidas como segue:
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Salários, honorários e encargos sociais
Benefícios diretos e indiretos
Bônus variáveis
Total

2.901
187
92
3.180

1.030
171
25
1.226

9. Outros ativos
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Adiantamentos (a)
Despesas antecipadas e custos para cumprir contratos (b)
Outros
Total

3.313
6.777
1.089
11.179

2.209
4.300
627
7.136

Circulante
Não circulante

10.908
271

6.869
267
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9. Outros ativos--Continuação
(a) Os adiantamentos são compostos por adiantamentos a empregados e adiantamentos a fornecedores.
(b) Referem-se a valores pagos antecipadamente a prestadores de serviços terceirizados de garantia, suporte e contratos de licença
de software em conexão com as obrigações do Grupo de fornecer serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de
cybersegurança. Incluem também gastos diretamente relacionados à instalação e ativação de hardware e software de
propriedade do Grupo para futura prestação de serviços. Os montantes com previsão de amortização no prazo de um ano
encontram-se registados em outros ativos no circulante e o saldo remanescente registado em outros ativos no não circulante.

10. Imobilizado
A movimentação do ativo imobilizado é como segue:
Combinado

Saldo em 31/12/2020
Custo
Adições
Baixas
Transferências (*)
Depreciação
Adições
Baixas

Saldo em 30/06/2021

Edifícios e
construções

Instalações e
Móveis e
utensílios

172

492

13
13

70
(6)

(17)
(17)
168

Máquinas e
Equipamentos

Veículos

11.473

684

64

3.410
(3)
64
3.471

(1.021)
(1.021)

(43)
2
(41)

(2.017)
3
(2.014)

(85)
529
444

12.930

107

515

Imobilizado
em andamento
339
108
(59)
(197)
(148)
191

Total
13.160
3.601
(1.089)
(133)
2.379
(2.162)
534
(1.628)
13.911

(*) O Grupo efetuou a reclassificação do saldo de R$133 da rubrica de imobilizado para intangível.
Combinado
Instalações e
Móveis e
utensílios

Máquinas e
Equipamentos

Veículos

Imobilizado
em
andamento

42

533

8.122

958

318

9.973

94
94

87
87

4.047
100
4.147

89
(97)
(8)

440
(100)
340

4.757
(97)
4.660

(5)
(5)

(104)
(104)

(1.625)
(1.625)

(82)
(82)

-

(1.816)
(1.816)

516

10.644

868

658

12.817

Edifícios e
construções
Saldo em 31/12/2019
Custo
Adições
Baixas
Transferências

Depreciação
Adições
Baixas
Saldo em 30/06/2020

131

37
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10. Imobilizado--Continuação
Em 30 de junho de 2021 o Grupo não identificou indícios de perda ao valor recuperável de seus
ativos imobilizados e concluiu que não há indicações de que os ativos possam ter sofrido
desvalorização. Dessa forma, não foram identificados fatores indicativos de perdas por
desvalorização dos bens (“impairment”). Adicionalmente o Grupo efetua anualmente a revisão
das vidas úteis cujos efeitos são reconhecidos prospectivamente.

11. Direito de uso e passivo de arrendamento
O Grupo avaliou os seus contratos e reconheceu um direito de uso e um passivo de
arrendamentos para os seguintes contratos que contém arrendamento:

• Arrendamento dos edifícios utilizados como sede administrativa.
Direito de uso
O ativo de direito de uso foi mensurado pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do
passivo de arrendamentos e amortizado em bases lineares até o término do prazo do
arrendamento.
Movimentação do ativo de direito de uso:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Adição
Amortização do direito de uso
Saldo em 30 de junho de 2020

9.160
412
32
(524)
9.080

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Remensuração
Adição
Amortização do direito de uso
Saldo em 30 de junho de 2021

11.445
66
(630)
10.881

Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamentos reconhecido foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos
mínimos exigidos nos contratos, descontados pela taxa de empréstimo incremental do Grupo.
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11. Direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação
Passivo de arrendamento--Continuação
A taxa de empréstimo incremental do Grupo aplicada ao passivo de arrendamento reconhecido
no balanço patrimonial na data da aplicação inicial variou entre 15,11% a.a. e 13,01% a.a.,
conforme o prazo de arrendamento.
Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados com base na
taxa real de desconto, de acordo com o prazo remanescente dos contratos.
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Adição
Encargos financeiros
Pagamentos de principal
Pagamentos de encargos financeiros
Saldo em 30 de junho de 2020

9.483
95
32
643
(852)
(150)
9.251

Saldo em 31 dezembro de 2020
Remensuração
Adição
Encargos financeiros
Pagamentos de principal
Pagamentos de encargos financeiros
Saldo em 30 de junho de 2021

11.501
54
700
(170)
(966)
11.119

Maturidade de contratos
Combinado
Menos de 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Acima de 5 anos
Saldo dos passivos de arrendamento em 30 de junho de 2021

878
580
1.729
7.932
11.119

O direito potencial de PIS e Cofins a recuperar embutido na contraprestação de arrendamento é
de 9,25% do saldo devedor.
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11. Direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação
Maturidade de contratos--Continuação
O Grupo, em conformidade com o IFRS 16/CPC 06 (R2), na mensuração e remensuração de
seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa
descontado sem considerar a inflação futura projetada nos fluxos a serem descontados,
conforme vedação imposta pelo IFRS 16/CPC 06 (R2). Essa vedação pode gerar distorções
relevantes na informação a ser prestada, dada a realidade atual das taxas de juros de longo
prazo no ambiente econômico brasileiro. O Grupo avaliou esses efeitos, concluindo que são
imateriais para suas demonstrações contábeis.

12. Intangível
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Softwares e licenças adquiridas (i)
Software desenvolvido internamente (ii)
Intangível em andamento (iii)
Total

6.667
3.142
608
10.417

7.268
1.808
1.503
10.579

(i) Softwares e licenças adquiridas para o uso dos funcionários da empresa tanto nas rotinas administrativas quanto na prestação de
serviços a clientes. A amortização de software e licenças adquiridas para uso interno é registrada em despesas gerais e
administrativas e a amortização de software e licenças adquiridas para prestação de serviços é registrada como custo dos
serviços vendidos.
(ii) Software desenvolvido e sob um processo de inovação que já está sendo comercializado (Cyberpass e Mantis) e amortizado pelo
período de 3 anos, que corresponde à expectativa da Administração em relação aos benefícios econômicos gerados por cada
alteração significativa agregada ao intangível. A amortização do Cyberpass e Mantis é registrada como custo do serviço vendido
no resultado.
(iii) Softwares em desenvolvimento cuja viabilidade já foi comprovada mas que ainda não foram comercializados e outros.

Intangível em
andamento
Saldo em 31/12/2020
Custo
Adições
Baixas
Transferências (*)
Amortização
Adições
Baixas
Saldo em 30/06/2021

1.503

Combinado
Software
Softwares e
desenvolvido
licenças
Internamente
adquiridas

Total

1.808

7.268

10.579

(895)

1.996
828

2.069
200

4.065
133

608

(1.490)
3.142

(2.870)
6.667

(4.360)
10.417

(*) O Grupo efetuou a reclassificação do saldo de R$133 da rubrica de imobilizado para intangível.
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12. Intangível--Continuação
Intangível em
andamento
Saldo em 31/12/2019
Custo
Adições
Baixas
Transferências
Amortização
Adições
Baixas
Saldo em 30/06/2020

7.953
(7.751)
202

Combinado
Software
Softwares e
desenvolvido
licenças
Internamente
adquiridas

Total

2.938

6.326

9.264

500

7.251

7.953
-

(1.067)
2.371

(2.309)
11.268

(3.376)
13.841

A atividade do Grupo pressupõe o contínuo desenvolvimento de novos sistemas e aplicativos
visando aumentar o leque de opções para os clientes atuais e novos potenciais, tendo em vista a
crescente demanda de mercado por soluções de cybersegurança para os negócios em geral.
Neste contexto, estão em desenvolvimento diversos projetos voltados para sistemas e aplicativos
para os clientes. Os valores contabilizados no intangível correspondem à parcela do custo do
departamento de desenvolvimento de projetos, apurado com base em apontamento de horas dos
respectivos colaboradores. A amortização de cada projeto é realizada a partir do momento em
que o ativo estiver disponível para uso.

13. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos foram obtidos, basicamente, para aquisição de ativo
imobilizado, intangível e para capital de giro e são compostos como segue:
Contrato/Modalidade

Combinado
30/06/2021
31/12/2020

Custo da dívida (% a.m.)

Vencimento

1,31% mês
0,65% a 1,06% mês + CDI
0,98% a 1,25% mês
1,00% a 1,18% mês

2025
2022
2023
2023

30.151
1.505
464
32.120

1.271
24.916
2.208
560
28.955

1,31% mês
0,65% a 1,06% mês + CDI
0,98% a 1,25% mês
1,00% a 1,18% mês

2025
2022
2023
2023

61.487
335
245
62.067
94.187

665
62.202
893
445
64.205
93.160

Circulante
Cartão BNDES
Capital de giro
Leasing
Crédito direto ao consumidor - CDC

Não circulante
Cartão BNDES
Capital de giro
Leasing
Crédito direto ao consumidor - CDC
Total
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13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está assim demonstrada:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Captações
Juros incorridos
Amortizações de principal
Pagamentos de juros
Saldo em 30 de junho de 2020

52.579
22.368
2.256
(18.732)
(2.256)
56.215
Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Captações
Juros incorridos
Amortizações de principal
Pagamentos de juros
Saldo em 30 de junho de 2021

93.160
14.810
4.395
(13.783)
(4.395)
94.187

Os vencimentos das parcelas são os seguintes:
Ano de vencimento

Combinado

2021
2022
2023
2024
2025
Total

15.431
30.485
25.610
18.111
4.550
94.187

Cláusulas restritivas (covenants financeiros)
O Grupo está sujeito ao cumprimento de índices financeiros relacionados aos contratos de
empréstimos e financiamentos conforme apresentado abaixo:
Índice
Dívida líquida (+ dívida com instituições financeiras +
arrendamentos – caixa e equivalentes de caixa e TVM)/EBITDA

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2020

<= 1,5

<= 1,75

<= 2,00

Os índices financeiros são mensurados anualmente tendo sido as cláusulas restritivas atendidas
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
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13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por cessão de direitos creditórios, penhor de
bens móveis, aval dos sócios e garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos
(FGI).

14. Fornecedores
O saldo de fornecedores está composto de contas a pagar a empresas que fornecem materiais
para o estoque do almoxarifado da operação, hardware, software e serviços, além da aplicação
direta no investimento e nas atividades estruturais.
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Fornecedores nacionais
Fornecedores exterior
Total

21.550
1.318
22.868

30.769
3.944
34.713

15. Obrigações tributárias
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
ICMS a recolher
IRRF a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
ISS a recolher
Total

247
199
233
1.205
767
2.651

379
759
265
1.424
9.79
3.806

16. Obrigações trabalhistas
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Salários e encargos sociais a pagar
Provisão de férias e 13º salário e encargos sociais
Comissões de vendas
Provisão para indenizações trabalhistas
Provisão para indenização de representantes
Total
Circulante
Não circulante

1.919
6.660
1.266
9.152
1.957
20.954
9.846
11.108
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17. Parcelamento de impostos
O saldo em aberto em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 é como segue:
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
REFIS Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (a)
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (b)
Parcelamento de PIS e COFINS (c)
Parcelamento municipal - ISS (d)
Parcelamento IRPJ e CSLL
Total

596
608
2.069
1.170
151
4.594

627
794
2.289
1.356
178
5.244

Circulante
Não circulante

1.011
3.583

1.204
4.040

(a)

Este parcelamento se refere a consolidação de modalidade de parcelamento da Lei 12.996/2014-REFIS da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta – CPRB, cujos débitos se originaram nos períodos de 1º de dezembro de 2012 a
30 de setembro de 2013. O parcelamento foi realizado em 180 parcelas, de dezembro de 2014 até novembro de 2029.

(b)

Referem-se a parcelamentos da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, os quais estão atualizados
monetariamente pela taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). Os parcelamentos são amortizados
mensalmente conforme segue:
Parcelamento no INSS Nº 15578-720.495/19-48 – O parcelamento foi realizado em 12 parcelas, de setembro de 2020 a agosto
de 2021.
Programa Especial De Regularização Tributária (PERT) – INSS – O parcelamento foi realizado em 106 parcelas, de março de
2017 a junho de 2027.
Parcelamento Previdenciário Simplificado – O parcelamento foi realizado em 59 parcelas, de julho de 2017 a agosto de 2022.
INSS simplificado (Integrasys) – O parcelamento foi realizado em 50 parcelas, de junho de 2019 a abril de 2021.

(c)

Referem-se aos parcelamentos dos tributos PIS e COFINS através do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
concedido através da Medida Provisória 783 de maio de 2017, convertida em Lei 13.496 de 24 de outubro de 2017, onde o
pagamento da dívida consolidada é em cento e vinte prestações mensais e sucessivas. Em 11 de dezembro de 2018, a dívida foi
consolidada pela Secretaria da Receita Federal. O parcelamento foi realizado em 120 parcelas, de julho de 2017 a junho de 2027.
Neste saldo estão incluídos também parcelamentos de Pis/Cofins, em sessenta parcelas, atualizadas monetariamente pela taxa
SELIC, de abril de 2018 a março de 2023.

(d)

Refere-se ao parcelamento do ISS (Imposto Sobre Serviços), sobre ISS devido do ano de 2011 que estava em discussão através
do processo 0065841-14.1100.8.26.0090 no qual a Grupo optou em efetuar o parcelamento e liquidar o processo com a
Prefeitura de São Paulo. O parcelamento foi realizado em 60 parcelas, de dezembro de 2020 a novembro de 2025.
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18. Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas e contingências passivas
O Grupo está se defendendo de demandas judiciais de caráter tributário. Assim, foram efetuados
levantamentos, avaliações e quantificações das ações com seus assessores jurídicos. O Grupo é
polo passivo em alguns processos de natureza tributária, classificados por seus advogados como
chance de perda possível, totalizando o montante de R$1 em 30 de junho de 2021 (R$46 em 31
de dezembro de 2020).
As causas tributárias consistem em naturezas previdenciárias, municipais, estaduais e federais.
São representadas, basicamente, por autuações processuais que se encontram com processos
em julgamento ou não. Referem-se, principalmente, a discussões quanto à adequada
interpretação da legislação tributária, contestações de autos de infração referentes aos
recolhimentos de ISS ao município de São Paulo e Vitória e do ICMS ao Estado do Mato Grosso.

19. Receita líquida
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed security services)
Cyberpass
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional services)
Serviços em nuvem (Cloud services)
Mantis
Receita não faturada
Outras
Receita bruta

10.547
23.672
77.385
1.052
4.199
6.613
10.141
207
13.432
134
147.382

16.479
45.756
33.948
744
4.263
3.534
7.066
1.540
223
113.553

ICMS sobre vendas
PIS sobre vendas
COFINS sobre vendas
ISS sobre vendas
Total de impostos

(1.473)
(1.140)
(5.257)
(3.196)
(11.066

(1.352)
(1.273)
(5.867)
(2.527)
(11.019)

Devoluções e abatimentos sobre mercadorias
Total de devoluções e abatimentos

(4.941)
(4.941)

(5.494)
(5.494)

Total

131.375
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20. Custos de mercadorias e serviços vendidos
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Custo de hardware e softwares vendidos
Custo de prestação de serviços
Mão de obra
Equipamentos e softwares
Depreciação e amortização
Serviços de terceiros
Outros
Total

(4.997)

(7.405)

(81.874)
(41.060)
(13.579)
(5.992)
(20.996)
(247)
(86.871)

(57.412)
(18.611)
(27.964)
(4.636)
(4.548)
(1.653)
(64.817)

21. Despesas por natureza
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Vendas
Pessoal
Marketing
Utilidades e serviços
Comissões
Reversão (provisão) de perda de crédito esperada
Total
Gerais e administrativas
Pessoal
Depreciação e amortização
Utilidades e serviços
Total
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81
(3.917)

(2.501)
(335)
(2.212)
(3.395)
(97)
(8.540)

(17.286)
(1.160)
(3.897)
(22.343)

(9.225)
(1.080)
(2.591)
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22. Resultado financeiro
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Despesas financeiras
Juros de empréstimos e financiamentos
Juros de parcelamentos
Despesas bancárias
Descontos concedidos
Comissões sobre empréstimos
IOF sobre operação de empréstimo
Variação monetária passiva
Variação cambial passiva
Juros de arrendamento
Total

(4.395)
(280)
(313)
(3)
(125)
(66)
(19)
(200)
(700)
(6.101)

Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimentos de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Variação monetária ativa
Variação cambial ativa
Remensuração de contratos de arrendamento
Total

3
423
691
11
52
12
1.192

Resultado financeiro

(4.909)

(2.256)
(834)
(347)
(161)
(254)
(4)
(147)
(643)
(4.646)
7
38
91
58
6
317
517
(4.129)

23. Imposto de renda e contribuição social
a) Imposto de renda e contribuição social corrente
Os saldos de imposto de renda e contribuição social registrados no passivo circulante
referem-se aos tributos devidos pelo Grupo.
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Imposto de renda
Contribuição social
Total

6.656
2.390
9.046
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23. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b) Despesa de imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social nos períodos findos em
30 de junho de 2021 e 2020 é como segue:
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Impostos diferidos
Imposto de renda
Contribuição social

626
226
852

Impostos correntes
Imposto de renda
Contribuição social
Despesa de imposto de renda e contribuição social

c)

(4.128)
(1.500)
(5.628)
(4.776)

430
155
585
(2.148)
(774)
(2.922)
(2.337)

Conciliação do imposto de renda e contribuição social
A conciliação do imposto de renda e da contribuição social contábeis e o montante
determinado pela alíquota nominal para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de
2021 e 30 de junho de 2020 são apresentados a seguir:
Combinado
30/06/2021
30/06/2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Imposto de renda e contribuição social - despesa nominal
Efeitos fiscais incidentes sobre:
Incentivos fiscais
Despesas indedutíveis e outras

14.084
34%
(4.789)

6.592
34%
(2.241)

16
(3)
13

2
(98)
(96)

Imposto de renda e contribuição social - despesa efetiva
Alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social

(4.776)
34%

(2.337)
35%

d) Composição do ativo e passivo fiscal diferido
Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos em 30 de
junho de 2021, calculados de acordo com a alíquota nominal de 34% está composta
conforme segue:
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23. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
d) Composição do ativo e passivo fiscal diferido--Continuação
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Ativo:
Provisões
Provisão para perda esperada de crédito
Diferença de depreciação
Arrendamentos
Outros
Passivo:
Contraprestações de arrendamentos
Outros

3.835
25
2.134
302
734

3.567
52
1.486
242
734

(1.392)
5.638

(1.281)
(13)
4.787

e) Prazo de realização do diferido
A expectativa de realização do diferido é conforme segue abaixo:
2021

2022

2023

2024

2025

Total

798

952

1.118

1.297

1.473

5.638

24. Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios internos
fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais para fins de avaliação de desempenho
de cada segmento e alocação de recursos.
Um segmento operacional é definido como um componente do Grupo que atua em atividades
comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas. Cada segmento
operacional é diretamente responsável pelas receitas e despesas relacionadas às suas
operações. Os principais tomadores de decisões operacionais avaliam o desempenho de cada
segmento operacional usando informações sobre sua receita e margem bruta (lucro bruto), e não
avalia as operações usando informações de ativos e passivos por segmento. As transações entre
os segmentos são eliminadas, e o Grupo aloca despesas administrativas e de vendas, receitas e
despesas financeiras e imposto de renda e contribuição social para os segmentos operacionais.
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24. Segmentos operacionais--Continuação
Para fins de análise e gerenciamento das operações, o Grupo possui três segmentos
operacionais que são utilizados pela Administração para fins de análise e tomada de decisão,
sendo eles:
Cybersegurança:
Compreende serviços avançados de conformidade e segurança da informação voltados a prover
visibilidade, gestão e proteção da infraestrutura de tecnologia da informação dos clientes.
Infraestrutura:
Compreende serviços de infraestrutura de TI segura que visam arquitetar, planejar e implantar
infraestruturas de TI complexas tendo como premissas a disponibilidade, o desempenho e a
integridade.
Serviços em Nuvem (“cloud services”):
Soluções de computação em nuvem e terceirização de Data Center, para otimizar os recursos de
processamento de servidores, plataforma de aplicações e armazenamento de dados de forma
segura, escalável e sob demanda.
30/06/2021

Cybersegurança

Infraestrutura

Cloud services

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro, líquido
IRPJ e CSLL - corrente e diferido,
líquido
Lucro líquido do período

105.409

16.605

9.361

131.375

(69.285)
36.124
(20.463)
(3.985)

(11.261)
5.344
(3.363)
(590)

(6.325)
3.036
(1.685)
(334)

(86.871)
44.504
(25.511)
(4.909)

(3.959)
7.717

(470)
921

(347)
670

(4.776)
9.308

30/06/2020

Cibersegurança

Infraestrutura

Cloud services

67.981

22.593

6.466

97.040

(39.361)
28.620
(18.111)
(3.544)

(20.490)
2.103
(2.482)
(381)

(4.966)
1.500
(909)
(204)

(64.817)
32.223
(21.502)
(4.129)

(2.057)
4.908

(143)
(903)

(137)
250

(2.337)
4.255

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e
serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro, líquido
IRPJ e CSLL - corrente e diferido,
líquido
Lucro líquido do período
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24. Segmentos operacionais--Continuação
A receita líquida desagregada por segmento é como segue:
30/06/2021
Receita operacional bruta após
devoluções e abatimentos
Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed
security services)
Cyberpass
Mantis
Serviços em nuvem (Cloud services)
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional
services)
Outras
Impostos sobre vendas
Receita operacional líquida
30/06/2020
Receita operacional bruta após
devoluções e abatimentos
Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed
security services)
Cyberpass
Mantis
Serviços em nuvem (Cloud services)
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional
services)
Outras
Impostos sobre vendas
Receita operacional líquida

Cibersegurança

Infraestrutura

Cloud services

Total

7.134
20.075

2.740
1.107

-

9.874
21.182

67.724
1.033
207
2.394

11.545
6
1.722

9.979
-

79.269
1.039
207
9.979
4.116

15.730
(8.887)
105.409

910
134
(1.561)
16.605

(617)
9.361

16.640
134
(11.066)
131.375

Cloud services

Total

Cibersegurança

Infraestrutura

5.725
37.143

10.754
8.613

-

16.479
45.756

28.788
763
3.496

6.271
1
880

7.066
-

35.059
764
7.066
4.376

3.284
(11.218)
67.981

546
223
(4.695)
22.593

(600)
6.466

3.830
223
(16.513)
97.040
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros
A tabela abaixo apresenta a composição dos ativos e passivos financeiros:
Nível

Combinado
30/06/2021
31/12/2020

Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Títulos e valores mobiliários (Nota 4)
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Partes relacionadas (Nota 8)
Total de ativos financeiros

2
2
2
2

6.171
24.675
50.746
19.321
100.913

17.505
19.364
54.271
13.794
104.934

Passivos financeiros
Fornecedores (Nota 14)
Passivo de arrendamento (Nota 11)
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
Total de passivos financeiros

2
2
2

22.868
11.119
94.187
128.174

34.713
11.501
93.160
139.374

Os ativos e passivos financeiros do Grupo são mensurados pelo custo amortizado.
Os ativos e passivos financeiros foram classificados em níveis hierárquicos de valor justo, a
saber:
Nível 1 - Mercado Ativo: Preço Cotado - um instrumento financeiro é considerado como cotado
em mercado ativo se os preços cotados forem pronta e regularmente disponibilizados por bolsa
ou mercado de balcão organizado, por operadores, por corretores, ou por associação de
mercado, por entidades que tenham como objetivo divulgar preços por agências reguladoras, e
se esses preços representarem transações de mercado que ocorrem regularmente entre partes
independentes, sem favorecimento.
Nível 2 - Sem Mercado Ativo: Técnica de Avaliação - para um instrumento que não tenha
mercado ativo o valor justo deve ser apurado utilizando-se metodologia de
avaliação/precificação. Podem ser utilizados critérios como dados do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substancialmente o mesmo, de análise de fluxo de caixa descontado
e modelos de precificação de opções. O objetivo da técnica de avaliação é estabelecer qual seria
o preço da transação na data de mensuração em uma troca com isenção de interesses motivada
por considerações do negócio.
Nível 3 - Sem Mercado Ativo: Título Patrimonial - valor justo de investimentos em títulos
patrimoniais que não tenham preços de mercado cotados em mercado ativo e de derivativos que
estejam a eles vinculados e que devam ser liquidados pela entrega de títulos patrimoniais não
cotados.
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros--Continuação
Em 30 de junho de 2021, o Grupo avaliou e concluiu que o valor justo de seus ativos e passivos
financeiros são simulares aos valores contabilizados.
Gestão de riscos
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros, tais como risco de exposição
cambial, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de liquidez. O programa de gestão de risco
do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e operacionais e busca
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo.
a) Exposição a riscos cambiais
O fluxo de caixa do Grupo está sujeito à volatilidade do dólar norte-americano, uma vez que
parte dos seus insumos são adquiridos com fornecedores no exterior, expondo o Grupo à
flutuação do câmbio desta moeda.
O Grupo não contrata operações de hedge para proteger seu fluxo de caixa contra o risco
cambial relacionado às suas obrigações.
Passivos
Fornecedores (nota 14)

Fator de risco
USD

Total de passivos

Combinado
30/06/2021
31/12/2020
1.318

3.944

1.318

3.944

Análise de sensibilidade
Com base nos instrumentos financeiros denominados em dólares norte-americanos,
levantados em 30 de junho de 2021, o Grupo realizou uma análise de sensibilidade com
aumento da taxa de câmbio informada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a data de
encerramento do período (R$/US$) de 25% e 50%, conforme segue:
30/06/2021 – R$/US$: 5,0022

Cenários
Instrumento

Fator de risco

Saldo

Fornecedores estrangeiros (nota 14)
Efeito no resultado

Alta do USD

1.318

53
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25%

50%

1.648
(330)

1.977
(659)

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
b) Concentração de risco de crédito
Instrumentos financeiros que, potencialmente, sujeitam o Grupo a concentrações de risco de
crédito e consistem, primariamente, em caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores
mobiliários e contas a receber de clientes.
O Grupo mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições
aprovadas pela Administração, de acordo com critérios objetivos para diversificação de
riscos de crédito.
O Grupo está exposto ao risco de crédito decorrente de recebíveis, seguradoras,
adiantamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de
crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para
manter o risco do Grupo em um nível aceitável.
Para a exposição de crédito comercial, decorrente da venda a clientes finais, a área de
gestão de risco, de acordo com o nível de delegação em vigor, aprova ou solicita a
aprovação de limites de risco de crédito para cada contraparte.
O Grupo atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte utilizando
sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de
mercado, ratings de crédito externos e informações financeiras da contraparte, bem como
informações qualitativas sobre a posição estratégica da contraparte e o histórico de
relacionamento comercial.
c) Riscos de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição
do Grupo ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às
obrigações de longo prazo do Grupo sujeitas a taxas de juros variáveis.
Análise de sensibilidade
Com base nos instrumentos financeiros sujeitos a variação da CDI, levantados em 30 de
junho de 2021, o Grupo realizou uma análise de sensibilidade com o cenário provável para
os 12 meses seguintes com base em projeções de assessores financeiros na data base, e a
partir destes, simulou variações de 25% (Cenário II) e 50% (Cenário III), conforme segue:

54

322

Grupo ISH Tecnologia
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
c)

Riscos de taxa de juros--Continuação
Análise de sensibilidade--Continuação
30 de junho de 2021

Cenários
Cenário
Provável

Empréstimos e financiamentos
Capital de giro
Taxa sujeita a variação
Despesa financeira projetada
Variação

91.638
2,56%
2.346

30 de junho de 2021

Cenário II

Cenário III

91.638
3,20%
2.932
586

91.638
3,84%
3.519
1.173

Cenários
Cenário
Provável

Aplicação financeira

Cenário II

Cenário III

Aplicação renda fixa
Taxa Sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

12.397
2,56%
317

13.397
1,92%
238
(79)

12.397
1,28%
159
(158)

Fundo renda fixa
Taxa sujeita a variação
Receita financeira projetada
Variação

10.267
2,56%
263

10.267
1,92%
197
(66)

10.267
1,28%
131
(132)

d) Riscos de liquidez
É o risco do Grupo não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda
nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos
futuros, sendo monitoradas periodicamente pela área financeira, visando assegurar que
exista caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
d) Riscos de liquidez--Continuação
A seguir são apresentadas as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo
pagamentos de juros estimados, como segue:
Combinado
Valor
Fornecedores (Nota 14)
Passivo de arrendamento (Nota 11)
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
Total

22.868
11.119
94.187
128.174

Até 1 ano
22.868
878
32.120
55.866

1-5 anos
2.309
62.067
64.376

Acima de 5
anos
7.932
7.932

e) Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade das operações para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir custo e
maximizar os recursos para aplicação em novos investimentos. A estrutura de capital do
Grupo consiste em passivos financeiros, caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários.
Periodicamente, a Administração revisa a estrutura de capital e sua habilidade em liquidar os
seus passivos, tomando as ações necessárias quando a relação entre esses saldos
apresentar desequilíbrios relevantes.
Combinado
30/06/2021
31/12/2020
Total dos empréstimos (Nota 13)
Passivo de arrendamento (Nota 11)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
(-) Títulos e valores mobiliários (Nota 4)
Dívida líquida

94.187
11.119
(6.171)
(24.675)
74.460
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93.160
11.501
(17.505)
(19.364)
67.792

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias combinadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

26. Cobertura de seguros
O Grupo, com base na avaliação de seus consultores, mantém coberturas de seguros por
montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os
decorrentes de arrendamento mercantil e de responsabilidade civil. Os ativos segurados são os
veículos, próprios e arrendados, e os prédios onde o Grupo está instalado.
Em 30 de junho de 2021, os principais seguros contratados são:
Vigência
Ramo

Seguradora

De

Compreensivo Empresarial Alfa Seguradora
Veículos (i)
HDI Seguros/Tokio Marine
Garantia (ii)
Tokio Marine/Porto Seguro
(i)

out-20
dez-20

Até
dez-21
out-21

Limite máximo de
Responsabilidades
(milhões)
R$14.500
Tabela Fipe
5% Contrato Cliente

Valor de Mercado Determinado pela tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

(ii) 5% do valor do contrato com cliente.

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos
auditores independentes.

27. Eventos subsequentes
Reestruturação societária
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da ISH
Tech S.A. (“Companhia”) autorizaram: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de
capital da Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários,
categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a
administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial
de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (iii) a
realização de oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia
a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no
exterior para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e
investidores qualificados e outros investidores fora dos Estados Unidos da América e do Brasil; e
(v) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias
em relação aos itens anteriores.
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30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

27. Eventos subsequentes--Continuação
Reestruturação societária--Continuação
Em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da ISH Tech S.A. aprovou o
aumento do seu capital social de R$1, para R$ 6.769, mediante a emissão de 6.767.823 (seis
milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte e três) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal a serem integralmente subscritas e integralizadas pelos atuais
acionistas do Grupo, mediante a conferência da totalidade das ações detidas no capital social da
ISH Tecnologia e Integrasys, condicionado à consumação da sua oferta pública inicial de ações.
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DocuSign Envelope ID: 7BCBB0AE-5DC3-4F3B-A3D3-59C2D454D36F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK, brasileira, casada, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1274495 e inscrito no CPF/ME sob nº 031.846.107-21, na qualidade de Diretora
Executiva de Finanças e de Relações com Investidores da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101,
Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara,
nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais diretores da
Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis
combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios social encerrados em 31 de
dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações
contábeis combinadas das controladas da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período
compreendido entre 02 de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
_________
___________________
MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK
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DocuSign Envelope ID: 55288128-35E6-488C-9DF5-41D5FB888D5F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4.597.936-9 e inscrito no CPF/ME sob nº 849.262.529-53, na
qualidade de Diretor Vice-Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala
101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo
(“Companhia”), declara, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que,
juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu
e concorda com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia
referentes aos exercícios social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas
da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02
de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
____________
__________________________
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 589.040 e inscrito no CPF/ME sob nº 873.660.457-72, na qualidade de
Diretor Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do
Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara, nos
termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais
diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório
dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as
demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios
social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro
de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02 de junho de
2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.
São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
___
_ ___________________
RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE
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Anexo J – Demonstrações Contábeis Combinadas da ISH Tecnologia S.A. e Integrasys
Comércio e Serviços de Informática Ltda. Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados
em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e 2018
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis combinadas
Aos
acionistas do

Grupo ISH Tecnologia
Belo Horizonte - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis combinadas do Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”) que
compreendem o balanço patrimonial combinado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo em 31 de dezembro de 2020, o desempenho combinado de suas operações e os seus fluxos
de caixa combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

1
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Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração combinada do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração do Grupo, e apresentada
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis combinadas do Grupo. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
contábeis combinadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração combinada do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis combinadas
tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
combinadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis combinadas a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o 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 contábeis
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

2

335

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 contábeis
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional do Grupo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis 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 manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis combinadas representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 19 de agosto de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Bruno Costa Oliveira
Contador CRC-1BA031359/O-8
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Grupo ISH Tecnologia
Balanço patrimonial combinado
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Títulos e valores mobiliários
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

3
4
5
6
7
8
9

17.505
16.407
54.250
8.974
8.316
6.869
112.321

20.111
805
30.641
4.490
6.542
10.038
72.627

1.713
764
27.604
1.209
5.137
91
11.594
48.112

5
4
8
23
9
10
11
12

21
2.957
13.794
4.787
267
13.160
11.445
10.579
57.010

364
7.964
2.594
184
9.973
9.160
9.264
39.503

160
479
9.896
2.612
146
9.153
11.021
33.467

169.331

112.130

81.579

Total do ativo
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Nota
explicativa
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamentos de tributos
Passivo de arrendamento
Outros passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos de tributos
Partes relacionadas
Passivo de arrendamento
Obrigações trabalhistas
Outros passivos
Total do passivo não circulante

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

14
13
15
23
16
17
11 e 8

34.713
28.955
3.806
3.498
6.821
1.204
842
1.574
81.413

34.261
32.995
807
3.796
4.533
671
682
1.180
78.925

25.986
21.102
1.970
3.661
3.175
512
350
56.756

13
17
8
11 e 8
16

64.205
4.040
10.659
10.490
79
89.473

19.584
3.695
8.801
6.717
217
39.014

18.473
3.921
403
5.120
217
28.134

(1.555)

(5.809)

(3.311)

169.331

112.130

Acervo líquido
Total do passivo e acervo líquido

81.579

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do resultado combinado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).
Nota
explicativa

2020

Combinado
2019

2018

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro bruto

19

223.263

156.042

120.324

20

(153.387)
69.876

(103.447)
52.595

(72.135)
48.189

Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

21
21

(30.824)
(20.131)
802
(50.153)

(24.723)
(12.938)
(94)
(37.755)

(21.666)
(5.977)
(256)
(27.899)

19.723

14.840

20.290

(10.638)
1.150
(9.488)

(10.841)
403
(10.438)

(11.336)
873
(10.463)

10.235

4.402

9.827

(5.331)
2.194
(3.137)

(1.510)
(15)
(1.525)

(4.963)
540
(4.423)

7.098

2.877

5.404

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

22
22

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

23
23

Lucro líquido do exercício

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do resultado abrangente combinado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2020

Combinado
2019

2018

Lucro líquido do exercício

7.098

2.877

5.404

Resultado abrangente

7.098

2.877

5.404

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração das mutações do acervo líquido combinado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Acervo líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)

(6.571)

Lucro líquido do exercício
Dividendos
Ajuste de avaliação patrimonial
Transações de capital com os acionistas
Saldo em 31 de dezembro de 2018

5.404
(1.157)
(187)
(800)
(3.311)

Lucro líquido do exercício
Dividendos
Ajuste de avaliação patrimonial
Transações de capital com os acionistas
Outros
Saldo em 31 de dezembro de 2019

2.877
(5.199)
(164)
(300)
288
(5.809)

Lucro líquido do exercício
Dividendos
Ajuste de avaliação patrimonial
Outros
Saldo em 31 de dezembro de 2020

7.098
(3.290)
(53)
499
(1.555)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração dos fluxos de caixa combinado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o fluxo de caixa:
Depreciações e amortizações
Provisão para perda esperada de crédito
Juros sobre passivos de arrendamentos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisões
Ganho na remensuração de contratos de arrendamento
Efeitos da adesão de parcelamentos tributários
Efeito líquido da baixa de ativo imobilizado

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

7.098

2.877

5.404

13.328
65
1.289
5.887
(2.194)
3.773
(577)
1.545
1.693
31.907

11.034
43
1.151
6.164
15
1.597
161
23.042

7.714
45
7.813
(540)
993
383
21.812

(23.695)
(4.484)
(8.780)
3.194

(2.920)
(3.281)
(4.909)
1.428

(17.385)
4.056
(1.414)
(7.010)

452
2.999
4.982
2.288
(667)
238
8.434
(5.887)
(283)
2.264

8.275
(1.163)
3.190
1.358
(67)
882
25.835
(6.164)
(185)
19.486

7.315
2.396
5.606
668
872
29
16.945
(7.813)
(199)
8.933

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Partes relacionadas
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(18.195)
(18.517)
1.421
(35.291)

74
(9.780)
(1.169)
(10.875)

(1.223)
(13.477)
(4.677)
(19.377)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos
Pagamento de passivo de arrendamento mercantil
Transações de capital junto a acionistas
Antecipações e dividendos pagos a acionistas
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

83.789
(43.208)
(1.689)
(8.471)
30.421

43.881
(30.877)
(1.121)
(300)
(1.796)
9.787

31.523
(15.817)
(800)
(4.183)
10.723

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

(2.606)
20.111
17.505

18.398
1.713
20.111

279
1.434
1.713

(Aumento) Redução dos ativos
Contas a receber
Estoque
Impostos a recuperar
Outros ativos
(Redução) Aumento dos passivos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamento de tributos
Outros passivos
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Juros pagos de passivos de arrendamentos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do valor adicionado combinado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

252.883
250.205
1.003
1.740
(65)

174.786
172.799
807
1.223
(43)

138.033
133.836
3.225
1.137
(165)

(115.235)
(85.783)
(29.452)

(82.904)
(58.954)
(23.950)

(62.344)
(47.791)
(14.553)

Valor adicionado bruto

137.648

91.882

75.689

Retenções
Depreciação e amortização

(13.328)
(13.328)

(11.034)
(11.034)

(7.714)
(7.714)

Valor adicionado líquido

124.320

80.848

67.975

403
403
-

873
873
-

125.467
125.467
76.372
59.183
14.531
2.658
31.233
20.070
4.259
6.904

81.251
81.251
48.704
37.173
9.381
2.150
18.303
11.082
3.097
4.124

68.848
68.848
33.406
26.129
5.912
1.365
17.195
11.905
2.287
3.003

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outros

10.764
8.798
126
1.840

11.367
9.185
526
1.656

12.843
9.972
1.507
1.364

Remuneração de capitais próprios
Lucros (prejuízos) retidos
Antecipações e dividendos pagos a acionistas

7.098
(1.373)
8.471

2.877
1.081
1.796

5.404
1.221
4.183

Receitas
Venda de mercadorias, produtos e serviços
Receita relativa à construção de ativos próprios
Outras receitas
Provisão para perda esperada de créditos
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Outras

1.147
1.150
(3)

Valor adicionado total
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis combinadas.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”), com sede na cidade de Vitória - ES, foi constituído em 23 de
fevereiro de 1997 e é formado pelas entidades ISH Tecnologia S.A. (“ISH Tecnologia”) e
Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Integrasys”).
O Grupo tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de tecnologia da informação (“TI”) e computação em nuvem.
O Grupo atua em todo território nacional, através de suas filiais estabelecidas nos Estados do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, além da sua Matriz no Espírito Santo. Com o
intuito de ampliar e internacionalizar sua área de atuação, foi constituída no final de 2020, uma
subsidiária da ISH Tecnologia nos Estados Unidos, a ISH Cybersecurity Inc., a qual ainda se
encontra em fase pré-operacional.
Ações e impactos causados pela pandemia de Covid-19
Apesar do impacto negativo e relevante que a pandemia de COVID-19 provocou em 2020 em
diversos seguimentos da economia, as atividades do Grupo seguiram crescendo, tendo sua
receita líquida aumentado 45% quando comparada com o exercício de 2019. Este crescimento
foi fortemente impulsionado pelo aumento da demanda, liderado por empresas que necessitaram
melhorar ou implementar soluções de segurança da informação que garantissem a continuidade
das atividades, principalmente pelo aumento das transações virtuais em diversas atividades
econômicas que se tornaram ainda mais vulneráveis aos ataques cibernéticos.

2. Base de preparação e principais políticas contábeis
2.1. Base de combinação
Estas demonstrações contábeis combinadas estão sendo apresentadas exclusivamente
com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração contábil, informações
relativas à totalidade das atividades de entidades do Grupo que se encontram sob controle
comum, independentemente da disposição da sua estrutura societária, como se fossem
uma única entidade. Assim, os saldos apresentados nas demonstrações contábeis
combinadas estão representados pelos saldos combinados históricos da ISH Tecnologia
S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., e não devem ser tomadas
como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins
societários.
As demonstrações combinadas foram preparadas com o propósito de serem utilizadas
como informação complementar no processo de oferta pública inicial de ações pretendido
por parte do Grupo.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Base de combinação--Continuação
Os seguintes critérios foram adotados para a elaboração das demonstrações contábeis
combinadas:
O exercício social é coincidente entre todas as empresas que compõem as
demonstrações contábeis combinadas, bem como as políticas contábeis adotadas em
suas demonstrações contábeis são uniformes.
O processo de combinação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma
horizontal dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua
natureza, complementada com a eliminação dos saldos de ativos, passivos e resultado
derivado de transações entre as empresas.
As demonstrações contábeis combinadas do Grupo incluem as seguintes empresas, as
quais estão sob controle comum:
% Participação do Grupo
2019
2018

Empresa

2020

ISH Tecnologia S.A. (a)
Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (b)

100%
100%

100%
100%

100%
100%

(a) ISH Tecnologia S.A.: Sociedade anônima de capital fechado, constituída em 23 de fevereiro de 1997, com sede na cidade
de Vitória – ES e que tem como objeto social principal soluções para segurança da informação, infraestrutura de TI e
computação em nuvem. A ISH Tecnologia S.A. possui uma subsidiária integral, a ISH Cybersecurity Inc., criada em 23 de
julho de 2020 de acordo com as leis do Estado da Flórida, EUA, a qual encontra-se em fase pré-operacional. As
informações contábeis da ISH Cybersecurity Inc. em 31 de dezembro de 2020, as quais são consolidadas pela ISH
Tecnologia para fins da preparação destas demonstrações contábeis combinadas, encontram-se a seguir.
31/12/2020
ISH Cybersecurity Inc.

Participação

Total do ativo

Patrimônio líquido

Resultado

100%

109

109

(3)

(b) Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.: Sociedade empresarial limitada, constituída em 25 de outubro de
1996, com sede na cidade de Vitória – ES e que tem como objeto social principal soluções para segurança da informação
e infraestrutura de TI.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Base de combinação--Continuação
A seguir demonstrativo dos saldos individuais e as respectivas eliminações:
31/12/2020
Ativo
Passivo
Acervo líquido
Lucro líquido
31/12/2019
Ativo
Passivo
Acervo líquido
Lucro líquido
31/12/2018
Ativo
Passivo
Acervo líquido
Lucro líquido

ISH Tecnologia
160.609
163.024
(2.415)
6.925
ISH Tecnologia
105.137
112.961
(7.824)
1.348
ISH Tecnologia
77.361
81.729
(4.368)
4.124

Integrasys
9.093
8.233
860
173
Integrasys
7.364
5.349
2.015
1.529
Integrasys
4.589
3.532
1.057
1.280

Eliminações
(371)
(371)
Eliminações
(371)
(371)
Eliminações
(371)
(371)
-

Combinado
169.331
170.886
(1.555)
7.098
Combinado
112.130
117.939
(5.809)
2.877
Combinado
81.579
84.890
(3.311)
5.404

2.2. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
As informações relevantes próprias das demonstrações contábeis combinadas estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das demonstrações contábeis combinadas dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 foi aprovada pela Diretoria do Grupo em 19 de agosto de
2021.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de mensuração
As demonstrações contábeis combinadas foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, e
com base na premissa de continuidade operacional de suas operações.
2.4. Moeda funcional, moeda de apresentação e transações em moeda estrangeira
Essas demonstrações contábeis combinadas estão sendo apresentadas em Real (R$), que
é a moeda funcional das empresas que individualmente compõem as demonstrações
contábeis combinadas do Grupo. As transações em moeda estrangeira são convertidas
para a moeda funcional do Grupo utilizando a taxa de câmbio nas datas de cada de
transação. Os saldos das transações patrimoniais são convertidos nas datas de
fechamento dos balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da
liquidação de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na
demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência.
2.5. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de
janeiro de 2018
CPC 38 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros:
A norma CPC 38 / IFRS 9 substituiu a partir de 1º de janeiro de 2018 a norma vigente CPC
38 / IAS 39 - Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e Mensuração e tem como
principais mudanças: i) classificação e mensuração de ativos financeiros; ii) redução do
valor recuperável (substituição do modelo de “perdas incorridas” por um modelo
prospectivo de “perdas em crédito esperadas”); e iii) contabilidade de hedge.
O Grupo avaliou os efeitos da implementação dos normativos acima em suas
demonstrações contábeis combinadas e concluiu que os impactos não foram significativos.
CPC 47 / IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes:
A norma CPC 47 / IFRS 15 substituiu todos os requisitos anteriores de reconhecimento de
receita. A nova norma estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das
receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a CPC 47 / IFRS 15 a
receita deve ser reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que o Grupo espera
ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente.
O Grupo realizou a adoção da norma CPC 47 / IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018,
utilizando a abordagem retrospectiva modificada, a qual não prevê a reapresentação das
informações de períodos anteriores comparativas. Vide Nota 2.9 para maiores detalhes em
relação às principais práticas contábeis de reconhecimento de receita.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de
janeiro de 2019
CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos:
Substitui as normas de arrendamento existentes, 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.
A atualização da CPC 06 (R2) / IFRS 16 não trouxe mudanças significativas para o
arrendador, a contabilidade permanece semelhante à norma anterior, isto é, os
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
Arrendamentos em que o Grupo atua como arrendatário
Até 2018, o Grupo aplicava a norma CPC 06(R1) / IAS 17 – Operações de Arrendamento
Mercantil, no qual estabelecia que a determinação de se um acordo é, ou contém,
arrendamento mercantil está baseada em aspectos relativos ao uso de um ativo ou, ainda,
ao direito de uso de um determinado ativo, na data do início da sua execução.
Neste contexto, com base nestas normas, os arrendamentos mercantis financeiros são
aqueles que transferem ao Grupo substancialmente todos os riscos e benefícios relativos à
propriedade do item arrendado e são capitalizados no início do arrendamento mercantil
pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento, incluindo, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos
na transação. Os pagamentos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a
encargos financeiros e redução de passivo de arrendamentos mercantis financeiros de
forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos
financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os arrendamentos operacionais, que eram os arrendamentos substancialmente mantidos
pelo Grupo são aqueles cujos riscos e benefícios não são transferidos ao arrendatário,
sendo os custos reconhecidos no resultado de forma linear por competência, à medida que
o ativo é utilizado. As diferenças entre os valores efetivamente pagos e os reconhecidos
como despesa no resultado são reconhecidos como despesas antecipadas ou
provisionados no balanço patrimonial, os arrendamentos são classificados como financeiros
sempre que os termos do contrato de arrendamento transferirem substancialmente todos
os riscos e benefícios da propriedade do bem para o arrendatário. Todos os outros
arrendamentos que não se qualificarem nesta regra são classificados como operacional.
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Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de
janeiro de 2019--Continuação
CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos--Continuação
A partir de 1º de janeiro de 2019, o Grupo adotou a norma CPC 06 (R2) / IFRS 16 que
substituiu a CPC 06 (R1) / IAS 17 e ICPC 03 / IFRIC 4 - Como determinar se um acordo
contém um arrendamento. A CPC 06 (R2) / IFRS 16 estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige que
os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço
patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo a CPC 06
(R1) / IAS 17. Desse modo, na data de início de um contrato de arrendamento, o
arrendatário reconhece um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento e um ativo
que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou
seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários reconhecem separadamente a despesa de
juros sobre o passivo durante o período do arrendamento para produzir uma taxa periódica
constante de juros, e a despesa de amortização sobre o ativo de direito de uso.
Os arrendatários também devem reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de
determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma
mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhece
o valor da reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de
uso.
O Grupo selecionou como método para a adoção inicial a abordagem retrospectiva
modificada, com o efeito cumulativo de aplicação inicial nos ativos e passivos, sem a
reapresentação de períodos comparativos. O Grupo aplicou o expediente prático com
relação à definição de contrato de arrendamento na transição. Isso significa que aplicou a
CPC 06 (R2) / IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que
eram identificados como arrendamentos de acordo com a CPC 06 (R1) / IAS 17 e a ICPC
03 / IFRIC 4.
ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro:
Estabelece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 –
Tributos sobre lucro quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A
administração do Grupo deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido, ativo
ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 – Tributos sobre lucro com base em lucro
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não
utilizados e alíquotas fiscais determinadas, aplicando esta interpretação. A interpretação foi
aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1° de janeiro de 2019.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de
janeiro de 2019--Continuação
ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro--Continuação
Na avaliação da Administração do Grupo, não existiram impactos significativos em
decorrência desta interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a
apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e
procedentes de tribunais Administrativos e Judiciais.
2.7. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de
janeiro de 2020
Alterações no CPC 15 (R1) / IFRS 3: Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de
recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente para a
capacidade de gerar outputs - saída de recursos. Além disso, esclareceu que um negócio
pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e processos necessários
para criar outputs. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações
contábeis combinadas do Grupo, mas podem impactar períodos futuros caso o Grupo
ingresse em quaisquer combinações de negócios.
Alterações no CPC 38 (R1) / IAS 39, CPC 40 (R1) / IFRS 7 e CPC 48 / IFRS 9: Reforma da
taxa de juros de referência
As alterações aos pronunciamentos CPC 38 e CPC 48, fornecem isenções que se aplicam
a todas as relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa
de juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas
sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do
item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas alterações não têm impacto nas
demonstrações contábeis combinadas do Grupo, uma vez que este não possui relações de
hedge de taxas de juros.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.7. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de
janeiro de 2020--Continuação
Alterações no CPC 26 (R1) / IAS 1 e CPC 23 / IAS 8: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a informação é
material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável,
decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral,
tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações contábeis
sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem que a materialidade
dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação
com outras informações, no contexto das demonstrações contábeis.
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura conceitual para relatório financeiro
O pronunciamento traz revisão de alguns novos conceitos, fornece definições atualizadas,
critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos
importantes. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações contábeis
combinadas, nem se espera que haja algum impacto futuro para a Grupo.
Alterações no CPC 06 (R2) / IFRS 16: Benefícios relacionados à COVID-19, concedidos
para arrendatários em contratos de arrendamento.
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC
06 (R2), sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios
relacionados como consequência direta da pandemia de COVID-19. Como um expediente
prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à COVID19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O
arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do
arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada
ao COVID-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2), se
a mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento. Além de não terem
ocorridos benefícios relevantes relacionados como consequência direta da pandemia de
COVID-19 em seus contratos de arrendamento, o Grupo optou por não aplicar esse
expediente prático, portanto não houve impacto em suas demonstrações contábeis
combinadas.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.8. Normas emitidas e ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data
de emissão das demonstrações contábeis combinadas, estão descritas a seguir.
O Grupo pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível,
quando entrarem em vigor que são:
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB realizou alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato
ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante
ou não circulante.
As alterações esclarecem:
O que significa um direito de postergar a liquidação;
Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação;
Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, o Grupo avalia o impacto que as
alterações terão na prática atual e se os contratos existentes podem exigir renegociação.
2.9. Principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa
São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou para outras finalidades. O Grupo considera equivalentes de
caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata, sendo resgatável com a
própria entidade emissora, em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um
investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, por exemplo, resgatáveis em até 90 (noventa) dias, a contar da data da
contratação.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
b) Contas a receber
As contas a receber de clientes, correspondem aos valores a receber pelas vendas de
mercadorias e prestação de serviços no decurso normal das atividades do Grupo. Os
valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal
dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou
cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na
sua realização.
A provisão para perda esperada de créditos do contas a receber foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas
estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para perda
esperada de créditos pode ser modificado em função das expectativas da
Administração com relação a possibilidade de se recuperar os valores envolvidos,
assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.
As contas a receber de clientes não faturadas representam os valores pelos quais o
Grupo reconheceu receita, de acordo com sua política de reconhecimento de receita,
para serviços profissionais já realizados, mas ainda não faturados, e para os quais o
Grupo acredita ter um direito incondicional de receber caixa.
c)

Estoques
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor
realizável líquido. Os custos dos estoques de hardware e software são determinados
pelo método do custo médio de aquisição. O valor líquido realizável corresponde ao
preço de venda das mercadorias ou dos serviços estimados dos estoques, deduzido de
todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda
das mercadorias e prestação dos serviços.

d) Imobilizado
Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e
equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e
perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, se aplicável. Tais imobilizações
são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e
prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles
estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados.
Os terrenos não sofrem depreciação.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
d) Imobilizado--Continuação
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo
método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação
são revisados ao fim de cada exercício social e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente.
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo da vida útil estimada
dos ativos, conforme a seguir apresentado:
Edificações e construções
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos

25 anos
5 anos
5 a 10 anos
3 a 10 anos
3 a 15 anos
5 anos

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas
na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
e) Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma
combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Ativos
intangíveis gerados internamente possuem os seus custos de desenvolvimento
capitalizados até o momento da sua conclusão. Após o reconhecimento inicial, os
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas ao valor recuperável.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
A amortização dos ativos intangíveis é calculada com base no método linear ao longo
da vida útil estimada dos ativos, conforme a seguir apresentado:
Softwares desenvolvidos internamente
Softwares e licenças adquiridas

3 anos
1 a 5 anos
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
e) Ativos intangíveis--Continuação
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização
para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo no fim de cada
exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças
no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como
mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa
consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou
no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. Caso
contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma
prospectiva. Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 o Grupo não possuía
registrado ativos intangíveis de vida útil indefinida.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o
beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados
benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda.
Pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisas são registrados como despesas quando incorridos, e os
gastos com desenvolvimento vinculados a inovações tecnológicas dos produtos
existentes são capitalizados, se tiverem viabilidade tecnológica e econômica, e
amortizados pelo período esperado de benefícios dentro do grupo de despesas
operacionais.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
e) Ativos intangíveis--Continuação
Pesquisa e desenvolvimento--Continuação
As atividades de desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à produção
de produtos novos. Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente
quando todos os seguintes elementos estiverem presentes: (i) viabilidade técnica para
concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (ii)
intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (iii) o ativo intangível
deverá gerar benefício econômico futuro; (iv) disponibilidade de recursos técnicos,
financeiros e outros recursos adequados para concluir o seu desenvolvimento e usar o
ativo intangível; e (v) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao
ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Os gastos capitalizados incluem o
custo de mão de obra e materiais que são diretamente atribuíveis à preparação desse
ativo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.
Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortização
acumulada e perdas ao valor recuperável. A amortização é iniciada quando o
desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível para uso, pelo período
dos benefícios econômicos futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor
recuperável do ativo é testado anualmente.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos e que tem vidas úteis definidas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por
redução do valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados somente
quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo
específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos são reconhecidos no
resultado conforme incorridos. A amortização é reconhecida no resultado baseando-se
no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da
data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
f)

Arrendamentos
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou
seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso do arrendatário). Os
ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova
remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso
inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais
incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os
eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são
depreciados linearmente, pelo prazo do arrendamento.
Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem
pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos em essência) menos quaisquer
incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que
dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de
valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de
uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos
de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o Grupo
exercendo a opção de rescindir a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa
são reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques)
no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
f)

Arrendamentos--Continuação
Passivos de arrendamento--Continuação
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a sua
taxa incremental de empréstimos na data de início do contrato, visto que as taxas de
juros implícita nos contratos de arrendamento não podem ser imediatamente
determinadas. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado
para refletir os acréscimos de juros e reduzido em decorrência dos pagamentos de
arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil do passivo de arrendamento é
remensurado se houver alguma modificação, como mudança no prazo do
arrendamento, alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças
em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para
determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma
opção de compra do ativo subjacente.
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início
e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de
reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de
escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto
prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa
pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.

g) Redução ao valor recuperável
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor
recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido
excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. Nesse caso, o valor recuperável de um ativo
ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o
valor em uso e o valor líquido de venda.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
g) Redução ao valor recuperável--Continuação
A Administração verificou os indicadores para identificar a necessidade de aplicação do
teste de redução ao valor recuperável (impairment), tais como: diminuição significativa
do preço de mercado, mudança significativa relativa ao ambiente tecnológico, de
mercado, econômico ou legal, alterações nas taxas de mercado com reflexo na taxa de
desconto utilizada para definição do valor justo, baixa rentabilidade, evidência de
obsolescência, planos para descontinuar ou reestruturar unidade operacional, gastos
com manutenção acima do esperado, dentre outros.
Não foram identificados indícios de perda ao valor recuperável de seus ativos
imobilizados e intangível em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
h) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
O Grupo é parte em processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a contingência e uma
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais
i)

Outros ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor do Grupo e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando o Grupo possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
j)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. A
provisão para o imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a
R$240, para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável apurado em
cada exercício, não havendo prazo de prescrição para sua compensação. O imposto
de renda e a contribuição social relativos a itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido são também reconhecidos no patrimônio líquido.
A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização até o
encerramento do exercício, quando então o imposto é devidamente apurado e
compensado com as antecipações realizadas

k)

Imposto de renda e contribuição social diferido
Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias
temporárias. Tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre saldos de prejuízo fiscal
e base negativa assim como para todas as diferenças temporárias dedutíveis na
extensão que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que
as diferenças temporárias possam ser realizadas. Esses tributos são mensurados à
alíquota que é esperada ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o
passivo liquidado, com base na legislação tributária vigente na data do balanço.
Ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de
relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
Os tributos correntes e diferidos relativos a itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes são reconhecidos no
patrimônio líquido.
Em conformidade à ICPC 22/IFRIC 23, o Grupo avalia periodicamente a posição fiscal
das situações nas quais a regulação fiscal requer interpretação e estabelece provisões
e/ou divulgações quando apropriado.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
l)

Reconhecimento da receita de vendas
Receita de vendas de hardware e software
O Grupo concluiu que a receita de vendas de hardware e software deve ser
reconhecida quando o controle do ativo é transferido para o cliente, geralmente quando
os produtos são entregues ou as licenças de software são disponibilizadas ao
comprador. O Grupo avalia as transações de receita de acordo com os critérios
específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final,
concluiu que uma vez que atua como principal, nas vendas de hardware e software, e,
como tal, tem a responsabilidade primária pelo cumprimento dos pedidos, arca com o
risco de estoque, tem poder discricionário no estabelecimento de preços e arca com o
risco de crédito do cliente.
Receita de serviços prestados
As receitas de serviços são reconhecidas quando ou conforme o Grupo satisfaz as
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente e for provável que a
entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas de serviços do
Grupo derivam basicamente de:
Serviços gerenciados (Managed Security Services): serviços de supervisão,
monitoramento e gerenciamento dos recursos e soluções de segurança da informação
utilizados pelos clientes assim como da sua operação de rede, através do Security
Operations Center (“SOC”) e Network Operations Center (“NOC”) do Grupo,
respectivamente.
Os serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de cybersegurança
normalmente incluem serviços de instalação e manutenção antecipados, e também
podem incluir o fornecimento de um dispositivo de hardware e licenças de software
associados. Nos contratos em que o Grupo utiliza seus próprios dispositivos de
hardware e licenças de software, a propriedade dos mesmos não é transferida para o
cliente. Além disso, nesses casos, quaisquer custos de instalação relacionadas não
são reembolsáveis, não são vendidos separadamente e/ou podem ser realizados por
terceiros ou ter seus benefícios usufruídos de forma independente pelo cliente, não
podendo assim ser distinguidos no contexto do contrato. Portanto, o Grupo considera
que esses acordos possuem uma única obrigação de desempenho para a qual a
receita e quaisquer custos relacionados são reconhecidos proporcionalmente ao longo
do prazo do contrato, o que reflete o desempenho do Grupo na transferência do
controle dos serviços para o cliente.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
l)

Reconhecimento da receita de vendas--Continuação
Receita de serviços prestados--Continuação
Para os contratos em que os serviços de dispositivos de hardware e licenças de
software tem a propriedade transferida para o cliente, assim como o serviço de
instalação é vendido separadamente e pode inclusive ser executado por terceiros, por
não envolver ativos e/ou acesso à plataforma tecnológica do Grupo, é considerado a
existência de obrigações de performance distintas, e a sua receita é reconhecida
quando os produtos são entregues ou as licenças de software são disponibilizadas ao
comprador, quando os serviços de instalação são finalizados assim como à medida em
que os serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de cybersegurança
são prestados.
Cyberpass: subscrição para uso de ferramenta de Marketing, Business
Inteligence e Customer Smart Data, desenvolvida internamente pelo Grupo. A receita é
reconhecida de acordo com a utilização do serviço por parte do cliente.
Serviços em nuvem (Cloud services): serviços de armazenamento de dados dos
clientes na nuvem, no qual o Grupo disponibiliza espaços em sua infraestrutura para
que o cliente armazene dados de acordo com a capacidade contratada. A receita é
reconhecida de acordo com a utilização do serviço por parte do cliente.
Terceirização (Outsourcing): disponibilização de mão de obra especializada para
execução de atividades rotineiras de segurança da informação. A receita é reconhecida
de acordo com a utilização do serviço por parte do cliente.
Serviços profissionais (Professional Services): incluem serviços de consultoria de risco
e segurança da informação, soluções de respostas a incidentes, instalação e
manutenção de softwares e hardwares e treinamento. A receita é reconhecida de
acordo com a finalização e aceite dos serviços por parte do cliente.
Receitas não faturadas
As receitas não faturadas representam os valores pelos quais o Grupo reconheceu
receita, de acordo com sua política de reconhecimento de receita, para licenças de
software já entregues e serviços profissionais já realizados, mas faturados em atraso e
para os quais o Grupo acredita ter um regime incondicional direito a contraprestação.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
l)

Reconhecimento da receita de vendas--Continuação
Despesas antecipadas
Representam valores pagos antecipadamente a prestadores de serviços terceirizados
para garantia, suporte e contratos de licença de software em conexão com as
obrigações do Grupo de fornecer serviços de supervisão, monitoramento e
gerenciamento de cybersegurança. Os montantes pagos antecipadamente são
amortizados pelo método linear ao longo do prazo do contrato e é reconhecido
principalmente como um componente do custo de venda. Os montantes com previsão
de amortização no prazo de um ano encontram-se registados em outros ativos no
circulante e o saldo remanescente registado em outros ativos no não circulante.
Custos para obtenção de contrato
O Grupo paga comissão de vendas aos seus colaboradores e representantes para
cada contrato que obtiverem pelas vendas de hardwares e softwares agrupadas com
serviços. O Grupo aplica o expediente prático de reconhecer imediatamente nas
despesas os custos para obtenção de contrato se o período de amortização do ativo
que seria reconhecido teria sido inferior ou igual a um ano. Dessa forma, as comissões
de vendas são reconhecidas imediatamente como despesas de vendas e o seu saldo
residual a pagar é classificado no grupo de obrigações trabalhistas no passivo
circulante.
Custos para cumprir o contrato
Estes custos referem-se principalmente a gastos diretamente relacionados à instalação
e ativação de hardware e software de propriedade do Grupo para futura prestação de
serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de cybersegurança, e são
compostos principalmente por uma parcela da remuneração do pessoal que executa
essas atividades durante as fases iniciais de desenho, migração, integração e teste
dos projetos.
Estes custos são então amortizados em base sistemática que seja consistente com a
transferência ao cliente dos serviços aos quais se referem. Os montantes com previsão
de amortização no prazo de um ano encontram-se registados em outros ativos no
circulante e o saldo remanescente registado em outros ativos no não circulante.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.9. Principais práticas contábeis--Continuação
l)

Reconhecimento da receita de vendas--Continuação
Custos para cumprir o contrato--Continuação
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado na medida em
que o valor contábil do ativo reconhecido exceda: (a) o valor restante da
contraprestação que a entidade espera receber em troca dos serviços aos quais o ativo
se refere; menos (b) os custos que se referem diretamente ao fornecimento desses
serviços e que não foram reconhecidos como despesa.

m) Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado (“DVA”)
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CPC 03 / NBC TG
03 (R3) / IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. A demonstração do valor
adicionado foi elaborada de acordo com a CPC 09 / NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado e é apresentada como informação suplementar para fins de IFRS.
n) Segmentos operacionais
O Grupo possui três segmentos operacionais que são utilizados para fins de análise e
tomada de decisão pelos seus Administradores e Presidente, conforme demonstrado
na Nota 24.
2.10. Uso de estimativas e julgamentos contábeis
Na aplicação das políticas contábeis do Grupo, a Administração deve fazer julgamentos e
elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos os quais não
são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os
resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos
decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em
que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou também em
períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.10. Uso de estimativas e julgamentos contábeis--Continuação
Os principais elementos patrimoniais que envolvem julgamentos e estimativas efetuados
pela Administração durante o processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo são
os seguintes:
Nota 5 - Provisão para perda esperada de crédito.
Notas 10 e 12 - Vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.
Nota 11 – Ativo de direito de uso e passivos de arrendamentos;
Nota 18 - Provisão riscos cíveis, fiscais e trabalhistas; e
Nota 23 - Mensuração de tributos diferidos e estimativa de prazo de realização dos ativos
fiscais diferidos.
2.11. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
e ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo seu valor justo quando o Grupo assume direitos contratuais de receber caixa ou outros
ativos financeiros de contratos no qual é parte. Ativos financeiros são desreconhecidos
quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram ou foram
transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros.
Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na
transferência pelo Grupo. Passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo assume
obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros
através de um contrato no qual é parte.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em três
categorias:
Ativos financeiros ao custo amortizado;
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes;
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros--Continuação
O Grupo não possui ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas
categorias:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
Passivos financeiros ao custo amortizado.
Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos
quando são quitados, extintos ou expirados.
Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser
mensurados pelo custo amortizado são mensurados através da taxa efetiva de juros e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. As receitas e despesas de juros, a variação
monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por não recebimento
de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado
do exercício como “Resultado financeiro”.
O Grupo não possui passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos se o
Grupo detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los
simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo.
O Grupo avalia mensalmente as estimativas por perda pela não realização de ativos
financeiros.
O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os
recebíveis não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito
esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos, de acordo
com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber.
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2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros--Continuação
Para contas a receber de clientes, o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cálculo
das perdas de crédito esperadas, na qual estabeleceu uma matriz de provisões que se
baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito para calcular a perda esperada do
contas a receber.
Consideramos um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os pagamentos
contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, também pode
considerar um ativo financeiro que não está em inadimplemento quando informações
internas ou externas indicam ser improvável o Grupo não receber integralmente os valores
contratuais em aberto.
Em geral o risco relativo às contas a receber de clientes é minimizado devido ao ramo de
negócio e pela carteira de clientes diversificada. Um ativo financeiro é baixado quando não
há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

2
3.163
14.340
17.505

3
13.109
6.999
20.111

1
632
1.080
1.713

O Grupo considera como caixa e equivalentes de caixa, o caixa, os depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo, de liquidez imediata, com vencimentos originais de até três meses,
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo.
A exposição do Grupo a risco de taxas de juros e análise de sensibilidade para esses ativos está
apresentada na Nota 25.
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4. Títulos e valores mobiliários
O Grupo considera como títulos e valores mobiliários, os depósitos bancários e outros
investimentos de liquidez de curto prazo que não atendem a todos os critérios para serem
classificadas como equivalentes de caixa nos termos do CPC 03 (R2) – Demonstração dos
Fluxos de Caixa.
A composição do saldo de aplicações financeiras é como segue:
31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

Aplicação renda fixa (i)
Cotas de fundos de investimento em renda fixa (ii)
Cotas de fundos de investimento em renda variável (iii)
Títulos de capitalização
Total

4.699
13.293
366
1.006
19.364

649
167
353
1.169

609
160
474
1.243

Circulante
Não Circulante

16.407
2.957

805
364

764
479

(i)

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário (“CDB”) pré ou pós-fixados são remunerados a um percentual do Certificado
de Depósito Interbancário (CDI) divulgado pela Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP). As CDBs que compõem a carteira do
Grupo apresentaram remunerações que variaram entre 98% e 100% do CDI em 31 de dezembro de 2020 (98,5% do CDI em 31
de dezembro de 2019; 92,87% do CDI em 31 de dezembro de 2018).

(ii) As aplicações em cotas de fundos de investimento em renda fixa apresentaram remunerações que variaram entre 89,25% e
215,74% do CDI em 31 de dezembro de 2020 (89,88% e 100% do CDI em 31 de dezembro de 2019; 85% e 100% do CDI em 31
de dezembro de 2018).
(iii) As aplicações em cotas de fundos de investimento em renda variável apresentaram remunerações que variaram entre 4,69% e
7,7% a.a. em 31 de dezembro de 2020.

A exposição do Grupo a risco de taxas de juros e análise de sensibilidade para esses ativos está
apresentada na Nota 25.
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5. Contas a receber
O saldo de contas a receber de clientes incluem operações comerciais, líquido da respectiva
provisão para perda esperada de crédito. A composição das contas a receber de clientes é
demonstrada abaixo:
31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

Mercado interno
Mercado externo

54.364
61
54.425

30.514
215
30.729

27.690
119
27.809

(-) Provisão para perda esperada de crédito
Total

(154)
54.271

(88)
30.641

(45)
27.764

Circulante
Não Circulante

54.250
21

30.641
-

27.604
160

A composição dos valores a receber dos clientes por idade de vencimento é como segue:
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

A vencer
A faturar

42.579
9.448

14.321
9.036

18.575
5.995

Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 90 dias
Subtotal

2.330
41
6
21
54.425

6.128
599
44
601
30.729

1.772
383
141
943
27.809

(-) Provisão para perda esperada de crédito
Total

(154)
54.271

(88)
30.641

(45)
27.764

Movimentação da provisão para perda esperada de crédito
A seguir a movimentação dos exercícios de 2020, 2019 e 2018:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (Não auditado)
Adições, líquidas
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições, líquidas
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições, líquidas
Saldo em 31 de dezembro de 2020

(45)
(45)
(43)
(88)
(66)
(154)
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6. Estoques

Hardware e acessórios
Software
Total

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

1.153
7.821
8.974

2.828
1.662
4.490

517
692
1.209

Os estoques de software referem-se às licenças e garantias já adquiridas junto aos respectivos
fabricantes, porém ainda não transferidas aos clientes.
Os valores nas datas base representam o valor realizável líquido dos estoques, não sendo
necessária efetuar nenhuma provisão para realização dos saldos.

7. Impostos a recuperar

ICMS a recuperar
PIS e COFINS a recuperar
IR e CS a recuperar
IRRF a recuperar
INSS a recuperar
ISS a recuperar
Total

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

772
1.008
2.952
2.786
505
293
8.316

392
603
1.519
3.108
505
415
6.542

427
1.219
1.387
1.624
65
415
5.137

8. Partes relacionadas
As transações com partes relacionadas são realizadas em condições e preços de mercado
estabelecidos entre as partes.
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8. Partes relacionadas--Continuação
8.1. Créditos e obrigações com partes relacionadas
Ativo não circulante
Mútuo junto à Enseada Empreendimento
Passivo circulante
Passivo de arrendamento junto à Enseada
Empreendimento
Passivo não circulante
Passivo de arrendamento junto à Enseada
Empreendimento
Resultado
Juros de arrendamento junto à Enseada
Empreendimento

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

6.994
6.994

6.169
6.169

5.713
5.713

174
174

90
90

-

10.204
10.204

7.689
7.689

-

1.108

1.121

-

A ISH Tecnologia possui contrato de arrendamento relativo ao edifício sede do Grupo junto
à Enseada Empreendimento, empresa que possui acionistas em comum com os do Grupo.
O contrato iniciado em 31 de julho de 2015, possui vigência até 30 de setembro de 2038,
prevê reajuste anual pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM e pagamento mensal
de aluguel conforme condições estabelecidas entre as partes.
A operação de mútuo entre a ISH Tecnologia e a Enseada Empreendimento, que não
possuía remuneração e/ou prazo de vencimento, foi liquidada em 29 de junho de 2021.
8.2. Transação ou relacionamento com acionistas e pessoal chave da administração
31/12/2020
Ativo circulante
Mútuo com acionista
Antecipação de lucros
Ativo não circulante
Valores a receber de acionistas

31/12/2019

31/12/2018

-

1.795
1.795

91
4.183
4.274

6.800
6.800

-

-

31/12/2020
Passivo não circulante
Valores a pagar a acionistas

-
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8. Partes relacionadas--Continuação
8.2. Transação ou relacionamento com acionistas e pessoal chave da administração-Continuação
Os saldos de antecipação de lucros aos acionistas em aberto em 31 de dezembro de 2019
e 2018 foram destacados do acervo líquido do Grupo quando da efetiva deliberação de
distribuição de dividendos pela assembleia geral dos acionistas no início de cada ano
subsequente.
Em 30 de junho de 2021, os acionistas do Grupo firmaram instrumento particular de
confissão de dívida junto à ISH Tecnologia e Integrasys no montante de R$6.894, dos quais
R$6.800 encontravam-se em aberto como valores a receber dos acionistas em 31 de
dezembro de 2020, sem juros remuneratórios. A maior parte dos valores em questão foram
repassados aos acionistas a título de antecipação de lucros durante o ano de 2020, mas
que ao encerramento das respectivas demonstrações contábeis, os devedores acabaram
por perceber dividendos superiores aos finais, que não vieram a se concretizar. Os
instrumentos de confissão de dívida preveem ainda a compensação dos valores devidos
com futuros créditos que venham a ser detidos pelos acionistas em face das empresas do
Grupo assim como a destinação de forma prioritária por parte dos acionistas do fruto de
futuras vendas de participação societária das empresas do Grupo à restituição do valor da
dívida.
8.3. Remuneração dos administradores
As despesas com remuneração dos administradores da Grupo são resumidas como segue:
31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

3.076
342
448
3.866

1.915
243
524
2.682

913
205
210
1.328

Salários, honorários e encargos sociais
Benefícios diretos e indiretos
Bônus variáveis
Total
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9. Outros ativos
31/12/2020
Adiantamentos (a)
Despesas antecipadas e custos para cumprir contratos (b)
Outros
Total
Circulante
Não circulante

Combinado
31/12/2019

2.209
4.300
627
7.136
6.869
267

31/12/2018

1.367
8.380
475
10.222
10.038
184

1.405
10.025
310
11.740
11.594
146

(a) Os adiantamentos são compostos por adiantamentos a empregados e adiantamentos a fornecedores.
(b) Referem-se a valores pagos antecipadamente a prestadores de serviços terceirizados de garantia, suporte e contratos de licença
de software em conexão com as obrigações do Grupo de fornecer serviços de supervisão, monitoramento e gerenciamento de
cybersegurança. Incluem também gastos diretamente relacionados à instalação e ativação de hardware e software de
propriedade do Grupo para futura prestação de serviços. Os montantes com previsão de amortização no prazo de um ano
encontram-se registados em outros ativos no circulante e o saldo remanescente registado em outros ativos no não circulante.

10. Imobilizado
A movimentação do ativo imobilizado é como segue:
Combinado
Edifícios e
construções
Saldo em 31/12/2019
Custo
Adições
Baixas
Transferências
Depreciação
Adições
Baixas

Saldo em 31/12/2020

Instalações e
Moveis e
utensílios

Máquinas e
Equipamentos

Veículos

Imobilizado em
andamento

Total

43

533

8.120

958

319

9.973

149
149

158
(287)
(129)

8.508
(3.223)
199
5.484

(98)
(98)

238
(47)
(199)
(8)

9.053
(3.655)
5.398

(20)
(20)

(109)
(109)

(3.868)
1.934
(1.934)

(189)
13
(176)

28
28

(4.186)
1.975
(2.211)

295

11.670

684

172

41
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10. Imobilizado--Continuação
Combinado
Edifícios e
construções
Saldo em 31/12/2018
Custo
Adições
Baixas
Transferências

Depreciação
Adições
Baixas

Saldo em 31/12/2019

45

Instalações e
Moveis e
utensílios

Máquinas e
Equipamentos

Veículos

338

7.967

800

-

327
(32)
295

3.394
(175)
220
3.439

328
328

(2)
(2)

(126)
26
(100)

(3.306)
20
(3.286)

(170)
(170)

43

533

8.120

958

Imobilizado em
andamento
3
536
(220)
316
319

Total
9.153
4.585
(207)
4.378
(3.604)
46
(3.558)
9.973

Combinado
Edifícios e
construções
Saldo em 31/12/2017
(Não auditado)
Custo
Adições
Baixas
Transferências

Depreciação
Adições
Baixas

Saldo em 31/12/2018

Instalações e
Moveis e
utensílios

47

457

(2)
(2)
45

Máquinas e
Equipamentos

Veículos

Imobilizado em
andamento
-

Total

4.957

372

10
10

5.906
(268)
187
5.825

679
(196)
483

(129)
(129)

(2.816)
1
(2.815)

(135)
80
(55)

-

(3.082)
81
(3.001)

338

7.967

800

3

9.153

190
(187)
3

5.833
6.785
(464)
6.321

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 o Grupo não identificou indícios de perda ao valor
recuperável de seus ativos imobilizados e concluiu que não há indicações de que os ativos
possam ter sofrido desvalorização. Dessa forma, não foram identificados fatores indicativos de
perdas por desvalorização dos bens (“impairment”). Adicionalmente o Grupo efetua anualmente
a revisão das vidas úteis cujos efeitos são reconhecidos prospectivamente.
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11. Direito de uso e passivo de arrendamento
O Grupo avaliou os seus contratos e reconheceu um direito de uso e um passivo de
arrendamentos para os seguintes contratos que contém arrendamento:
Arrendamento dos edifícios utilizados como sede administrativa
Direito de uso
O ativo de direito de uso foi mensurado pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do
passivo de arrendamentos e amortizado em bases lineares até o término do prazo do
arrendamento.
Movimentação do ativo de direito de uso:
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição
Amortização do direito de uso
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Amortização do direito de uso
Saldo em 31 de dezembro de 2020

8.024
1.614
(478)
9.160
3.278
(993)
11.445

Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamentos reconhecido foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos
mínimos exigidos nos contratos, descontados pela taxa de empréstimo incremental do Grupo.
A taxa de empréstimo incremental do Grupo aplicada ao passivo de arrendamento reconhecido
no balanço patrimonial na data da aplicação inicial variou entre 15,11% a.a. e 13,01% a.a.,
conforme o prazo de arrendamento.
Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados com base na
taxa real de desconto, de acordo com o prazo remanescente dos contratos.
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11. Direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação
Arrendamento dos edifícios utilizados como sede administrativa--Continuação
Passivo de arrendamento--Continuação
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição
Encargos financeiros
Pagamentos de encargos financeiros
Pagamentos de principal
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Encargos financeiros
Pagamento de encargos financeiros
Pagamentos de principal
Saldo em 31 de dezembro de 2020

8.024
1.614
1.151
(185)
(1.121)
9.483
2.701
1.289
(283)
(1.689)
11.501

Maturidade de contratos
Combinado
Menos de 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Acima de 5 anos
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020

842
863
874
8.922
11.501

O direito potencial de PIS e Cofins a recuperar embutido na contraprestação de arrendamento é
de 9,25% do saldo devedor.
O Grupo, em conformidade com o IFRS 16/CPC 06 (R2), na mensuração e remensuração de
seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa
descontado sem considerar a inflação futura projetada nos fluxos a serem descontados,
conforme vedação imposta pelo IFRS 16/CPC 06 (R2). Essa vedação pode gerar distorções
relevantes na informação a ser prestada, dada a realidade atual das taxas de juros de longo
prazo no ambiente econômico brasileiro. O Grupo avaliou esses efeitos, concluindo que são
imateriais para suas demonstrações contábeis.

44

377

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

12. Intangível
31/12/2020
Softwares e licenças adquiridas (i)
Software desenvolvido internamente (ii)
Intangível em andamento (iii)
Total
(i)

Combinado
31/12/2019

7.268
1.808
1.503
10.579

6.326
2.938
9.264

31/12/2018
6.486
4.406
129
11.021

Softwares e licenças adquiridas para o uso dos funcionários da empresa tanto nas rotinas administrativas quanto na prestação de serviços a
clientes. A amortização de software e licenças adquiridas para uso interno é registrada em despesas gerais e administrativas e a amortização de
software e licenças adquiridas para prestação de serviços é registrada como custo dos serviços vendidos.

(ii) Software desenvolvido e sob um processo de inovação que já está sendo comercializado (Cyberpass) e amortizado pelo período de 3 anos, que
corresponde à expectativa da Administração em relação aos benefícios econômicos gerados por cada alteração significativa agregada ao intangível.
A amortização do Cyberpass é registrada como custo do serviço vendido no resultado.
(iii) Softwares em desenvolvimento cuja viabilidade já foi comprovada mas que ainda não foram comercializados e outros.

Combinado
Software
desenvolvido
Internamente

Softwares e
licenças
adquiridas

2.938

6.326

9.264

9.464
(7.961)

1.003

6.958

9.464
-

1.503

(2.133)
1.808

(6.016)
7.268

(8.149)
10.579

Software
desenvolvido
Internamente

Softwares e
licenças
adquiridas

Total

4.406

6.486

11.021

807

4.517

5.195
-

(2.275)
2.938

(4.677)
6.326

(6.952)
9.264

Intangível em
andamento

Software
desenvolvido
Internamente

Softwares e
licenças
adquiridas

Total

4.666

1.869

2.426

8.961

6.692
(11.229)

3.225

8.004

6.692
-

(688)
4.406

(3.944)
6.486

(4.632)
11.021

Intangível em
andamento
Saldo em 31/12/2019
Custo
Adições
Transferências
Amortização
Adições
Saldo em 31/12/2020

-

Total

Combinado
Intangível em
andamento
Saldo em 31/12/2018
Custo
Adições
Transferências
Amortização
Adições
Saldo em 31/12/2019

129
5.195
(5.324)
Combinado

Saldo em 31/12/2017 (Não auditado)
Custo
Adições
Transferências
Amortização
Adições
Saldo em 31/12/2018

129
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12. Intangível--Continuação
A atividade do Grupo pressupõe o contínuo desenvolvimento de novos sistemas e aplicativos
visando aumentar o leque de opções para os clientes atuais e novos potenciais, tendo em vista a
crescente demanda de mercado por soluções de cybersegurança para os negócios em geral.
Neste contexto, estão em desenvolvimento diversos projetos voltados para sistemas e aplicativos
para os clientes. Os valores contabilizados no intangível correspondem à parcela do custo do
departamento de desenvolvimento de projetos, apurado com base em apontamento de horas dos
respectivos colaboradores. A amortização de cada projeto é realizada a partir do momento em
que o ativo estiver disponível para uso.

13. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos foram obtidos, basicamente, para aquisição de ativo
imobilizado, intangível e para capital de giro e são compostos como segue:
Contrato/Modalidade

Custo da dívida (% a.m.)

Combinado
Vencimento

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Circulante
Cartão BNDES
Capital de giro
Leasing
Crédito direto ao
consumidor - CDC
Conta garantida
Juros a apropriar

1,31% mês
0,65% a 1,06% mês +CDI
0,98% a 1,25% mês

2025
2022
2023

1.271
24.916
2.208

97
31.554
3.812

124
19.691
3.321

1,00% a 1,18% mês
1,89% mês

2023

560
28.955

563
2.100
(5.131)
32.995

138
1.500
(3.672)
21.102

1,31% mês
0,65% a 1,06% mês+CDI
0,98% a 1,25% mês

2025
2022
2023

665
62.202
893

112
16.514
2.866

142
16.816
3.079

1,00% a 1,18% mês

2023

445
64.205
93.160

427
(335)
19.584
52.579

150
(1.714)
18.473
39.575

Não circulante
Cartão BNDES
Capital de giro
Leasing
Crédito direto ao
consumidor - CDC
Juros a apropriar
Total
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13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está assim demonstrada:
Combinado
23.869
31.523
7.813
(15.817)
(7.813)
39.575
43.881
6.164
(30.877)
(6.164)
52.579
83.789
5.887
(43.208)
(5.887)
93.160

Saldo final em 31 de dezembro de 2017 (Não auditado)
Captações
Juros incorridos
Amortizações de principal
Pagamentos de juros
Saldo final em 31 de dezembro de 2018
Captações
Juros incorridos
Amortizações de principal
Pagamentos de juros
Saldo final em 31 de dezembro de 2019
Captações
Juros incorridos
Amortizações de principal
Pagamentos de juros
Saldo final em 31 de dezembro de 2020

Os vencimentos das parcelas são os seguintes:
Ano de vencimento

Combinado
28.955
25.064
20.142
15.595
3.404
93.160

2021
2022
2023
2024
2025
Total

Cláusulas restritivas (covenants financeiros)
O Grupo está sujeito ao cumprimento de índices financeiros relacionados aos contratos de
empréstimos e financiamentos conforme apresentado abaixo:
Índice
Dívida líquida (+ dívida com instituições financeiras +
arrendamentos – caixa e equivalentes de caixa e
TVM) / EBITDA

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2020

<= 1,5

<= 1,75

<= 2,00

As cláusulas restritivas foram atendidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por cessão de direitos creditórios, penhor de
bens móveis, aval dos sócios e garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos
(FGI).
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14. Fornecedores
O saldo de fornecedores está composto de contas a pagar a empresas que fornecem materiais
para o estoque do almoxarifado da operação, hardware, software e serviços, além da aplicação
direta no investimento e nas atividades estruturais.

Fornecedores nacionais
Fornecedores exterior
Total

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

30.769
3.944
34.713

31.901
2.360
34.261

25.391
595
25.986

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

15. Obrigações tributárias

ICMS a recolher
IRRF a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
ISS a recolher
Total

379
759
474
1.215
979
3.806

208
308
291
807

391
129
156
835
459
1.970

16. Obrigações trabalhistas

Salários e encargos sociais a pagar
Provisão de férias e encargos sociais
Comissões de vendas
Provisão para indenizações trabalhistas
Provisão para indenização de representantes
Total
Circulante
Não circulante

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

1.625
3.767
1.429
7.103
3.387
17.311
6.821
10.490

1.052
2.534
947
5.469
1.248
11.250
4.533
6.717

923
2.252
4.864
256
8.295
3.175
5.120
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17. Parcelamento de impostos
O saldo em aberto 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 é como segue:

REFIS Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (a)
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (b)
Parcelamento de PIS e COFINS (c)
Parcelamento municipal - ISS (d)
Parcelamento IRPJ e CSLL
Total
Circulante
Não circulante

31/12/2020

Combinado
31/12/2019

31/12/2018

627
794
2.289
1.356
178
5.244
1.204
4.040

683
749
2.707
227
4.366
671
3.695

723
776
2.934
4.433
512
3.921

(a) Este parcelamento se refere a consolidação de modalidade de parcelamento da Lei 12.996/2014-REFIS da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta – CPRB, cujos débitos se originaram nos períodos de 1º de dezembro de 2012 a
30 de setembro de 2013. O parcelamento foi realizado em 180 parcelas, de dezembro de 2014 até novembro de 2029.
(b) Referem-se a parcelamentos da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, os quais estão atualizados
monetariamente pela taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). Os parcelamentos são amortizados
mensalmente conforme segue:

• Parcelamento no INSS Nº 15578-720.495/19-48 – O parcelamento foi realizado em 12 parcelas, de setembro de 2020 a agosto
de 2021.

• Programa Especial De Regularização Tributária (PERT) – INSS – O parcelamento foi realizado em 106 parcelas, de março de
2017 a junho de 2027.

• Parcelamento Previdenciário Simplificado – O parcelamento foi realizado em 59 parcelas, de julho de 2017 a agosto de 2022.
• INSS simplificado (Integrasys) – O parcelamento foi realizado em 50 parcelas, de junho de 2019 a abril de 2021.
(c) Referem-se aos parcelamentos dos tributos PIS e COFINS através do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
concedido através da Medida Provisória 783 de maio de 2017, convertida em Lei 13.496 de 24 de outubro de 2017, onde o
pagamento da dívida consolidada é em cento e vinte prestações mensais e sucessivas. Em 11 de dezembro de 2018, a dívida foi
consolidada pela Secretaria da Receita Federal. O parcelamento foi realizado em 120 parcelas, de julho de 2017 a junho de 2027.
Neste saldo estão incluídos também parcelamentos de Pis/Cofins, em sessenta parcelas, atualizadas monetariamente pela taxa
SELIC, de abril de 2018 a março de 2023.
(d) Refere-se ao parcelamento do ISS (Imposto Sobre Serviços), sobre ISS devido do ano de 2011 que estava em discussão através
do processo 0065841-14.1100.8.26.0090 no qual a Grupo optou em efetuar o parcelamento e liquidar o processo com a Prefeitura
de São Paulo. O parcelamento foi realizado em 60 parcelas, de dezembro de 2020 a novembro de 2025.

Os efeitos do reconhecimento inicial da adesão de parcelamentos tributários no ano de 2020
monta R$1.545 e foram registrados como outras despesas no resultado do exercício.
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18. Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas e contingências passivas
O Grupo está se defendendo de demandas judiciais de caráter tributário. Assim, foram efetuados
levantamentos, avaliações e quantificações das ações com seus assessores jurídicos. O Grupo é
polo passivo em alguns processos de natureza tributária, classificados por seus advogados como
chance de perda possível, totalizando o montante de R$46 em 31 de dezembro de 2020 (R$0
em 31 de dezembro de 2019 e R$454 em 31 de dezembro de 2018).
As causas tributárias consistem em naturezas previdenciárias, municipais, estaduais e federais.
São representadas, basicamente, por autuações processuais que se encontram com processos
em julgamento ou não. Referem-se, principalmente, a discussões quanto à adequada
interpretação da legislação tributária, contestações de autos de infração referentes aos
recolhimentos de ISS ao município de São Paulo e Vitória e do ICMS ao Estado do Mato Grosso.

19. Receita líquida
2020

Combinado
2019

2018

Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed security services)
Cyberpass
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional services)
Serviços em nuvem (Cloud services)
Receita não faturada
Outras
Receita bruta

43.296
99.078
84.024
1.719
8.523
8.476
15.433
1.788
611
262.948

21.337
60.864
76.792
1.301
11.360
5.626
12.026
3.080
376
192.762

19.033
57.746
40.622
989
3.548
5.456
8.803
517
210
136.924

ICMS sobre vendas
PIS sobre vendas
COFINS sobre vendas
ISS sobre vendas
Total de impostos

(4.557)
(2.990)
(13.779)
(5.556)
(26.882)

(2.423)
(1.820)
(8.389)
(4.124)
(16.756)

(2.205)
(1.480)
(6.823)
(3.003)
(13.511)

Devoluções e abatimentos sobre mercadorias
Total de devoluções e abatimentos

(12.803)
(12.803)

(19.964)
(19.964)

(3.089)
(3.089)

Total

223.263

156.042
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20. Custos de mercadorias e serviços vendidos
2020

Combinado
2019

(20.924)

(12.985)

(8.834)

(132.463)
(45.320)
(61.312)
(10.008)
(13.100)
(2.723)
(153.387)

(90.462)
(23.077)
(43.333)
(8.753)
(12.626)
(2.673)
(103.447)

(63.301)
(13.277)
(36.846)
(6.439)
(4.726)
(2.013)
(72.135)

2020

Combinado
2019

2018

Vendas
Pessoal
Marketing
Utilidades e serviços
Comissões
Perda de crédito esperada
Total

(259)
(1.561)
(358)
(17.889)
(64)
(20.131)

(297)
(1.732)
(479)
(10.388)
(42)
(12.938)

(272)
(1.406)
(729)
(3.404)
(166)
(5.977)

Gerais e administrativas
Pessoal
Depreciação e amortização
Utilidades e serviços
Total

(20.694)
(3.320)
(6.810)
(30.824)

(15.293)
(2.281)
(7.149)
(24.723)

(13.595)
(1.275)
(6.796)
(21.666)

Custo de hardware e softwares vendidos
Custo de prestação de serviços
Mão-de-obra
Equipamentos e softwares
Depreciação e amortização
Serviços de terceiros
Outros
Total

2018

21. Despesas por natureza
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22. Resultado financeiro
2020

Combinado
2019

2018

Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros de parcelamentos
Despesas bancárias
Descontos concedidos
Comissões sobre empréstimos
IOF sobre operação de empréstimo
Variação monetária passiva
Variação cambial passiva
Juros de arrendamento
Total

(5.887)
(1.370)
(475)
(17)
(669)
(679)
(4)
(248)
(1.289)
(10.638)

(6.164)
(1.675)
(389)
(25)
(568)
(674)
(195)
(1.151)
(10.841)

(7.813)
(2.015)
(615)
4
(268)
(485)
(49)
(95)
(11.336)

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Variação monetária ativa
Variação cambial ativa
Remensuração de contratos de arrendamento
Outros
Total

132
192
110
98
557
61
1.150

Resultado financeiro

(9.488)

52
231
71
44
5
403
(10.438)

59
365
325
118
6
873
(10.463)

23. Imposto de renda e contribuição social
a) Imposto de renda e contribuição social corrente
Os saldos de imposto de renda e contribuição social registrados no passivo circulante
referem-se aos tributos devidos pelo Grupo.
2020
Imposto de renda
Contribuição social
Total

2.581
917
3.498
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2.791
1.005
3.796

2018
2.695
966
3.661
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23. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b) Despesa de imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social nos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 é como segue:
2020
Impostos diferidos
Imposto de renda
Contribuição social

1.614
580
2.194

Impostos correntes
Imposto de renda
Contribuição social
Despesa de imposto de renda e contribuição social

c)

(3.906)
(1.425)
(5.331)
(3.137)

Combinado
2019
(12)
(3)
(15)
(1.093)
(417)
(1.510)
(1.525)

2018
397
143
540
(3.633)
(1.330)
(4.963)
(4.423)

Conciliação do imposto de renda e contribuição social
A conciliação do imposto de renda e da contribuição social contábeis e o montante
determinado pela alíquota nominal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 são apresentados a seguir:
31/12/2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
Alíquota nominal
Imposto de renda e contribuição social - despesa
nominal
Efeitos fiscais incidentes sobre:
Incentivos fiscais
Despesas indedutíveis e outras
Imposto de renda e contribuição social - despesa
efetiva
Alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição
social
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Combinado
31/12/2019

31/12/2018

10.235
34%

4.402
34%

9.827
34%

(3.480)

(1.496)

(3.341)

18
(47)
(29)

14
(1.096)
(1.082)

(3.137)

(1.525)

(4.423)

31%

35%

45%

2
341
343
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23. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
d) Composição do ativo e passivo fiscal diferido
Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos em de 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, calculados de acordo com a alíquota nominal de 34% está
composta conforme segue:
2020
Ativo:
Provisões
Provisão para perda esperada de crédito
Diferença de depreciação
Arrendamentos
Outros
Passivo:
Contraprestações de arrendamentos
Outros

Combinado
2019

2018

3.567
52
1.486
242
734

2.284
30
846
122
734

1.740
15
678
734

(1.281)
(13)
4.787

(956)
(466)
2.594

(555)
2.612

e) Prazo de realização do diferido
A expectativa de realização do diferido é conforme segue abaixo:
2021

2022

2023

2024

2025

Total

678

808

949

1.101

1.250

4.787

24. Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios internos
fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais para fins de avaliação de desempenho
de cada segmento e alocação de recursos.
Um segmento operacional é definido como um componente do Grupo que atua em atividades
comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas. Cada segmento
operacional é diretamente responsável pelas receitas e despesas relacionadas às suas
operações. Os principais tomadores de decisões operacionais avaliam o desempenho de cada
segmento operacional usando informações sobre sua receita e margem bruta (lucro bruto), e não
avalia as operações usando informações de ativos e passivos por segmento. As transações entre
os segmentos são eliminadas, e o Grupo aloca despesas administrativas e de vendas, receitas e
despesas financeiras e imposto de renda e contribuição social para os segmentos operacionais.
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24. Segmentos operacionais--Continuação
Para fins de análise e gerenciamento das operações, o Grupo possui três segmentos
operacionais que são utilizados pela Administração para fins de análise e tomada de decisão,
sendo eles:
Cybersegurança:
Compreende serviços avançados de conformidade e segurança da informação voltados a prover
visibilidade, gestão e proteção da infraestrutura de tecnologia da informação dos clientes.
Infraestrutura:
Compreende serviços de infraestrutura de TI segura que visam arquitetar, planejar e implantar
infraestruturas de TI complexas tendo como premissas a disponibilidade, o desempenho e a
integridade.
Serviços em Nuvem (“cloud services”):
Soluções de computação em nuvem e terceirização de Data Center, para otimizar os recursos de
processamento de servidores, plataforma de aplicações e armazenamento de dados de forma
segura, escalável e sob demanda.
2020
Receita operacional líquida
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro líquido
IRPJ e CSLL - corrente e diferido, líquido
Lucro líquido do período
2019
Receita operacional líquida
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro líquido
IRPJ e CSLL - corrente e diferido, líquido
Lucro líquido do período

Cybersegurança
139.549
(94.444)
45.105
(31.319)
(6.074)
(2.701)
5.011

Infraestrutura
68.270
(48.923)
19.347
(15.167)
(2.749)
(74)
1.357

Cybersegurança Infraestrutura
97.726
(64.443)
33.283
(23.219)
(6.387)
(1.400)
2.277
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46.699
(31.233)
15.465
(11.608)
(3.288)
(32)
537

Cloud
services
15.444
(10.020)
5.424
(3.667)
(665)
(362)
730
Cloud
services
11.618
(7.771)
3.847
(2.928)
(763)
(102)
54

Total
223.263
(153.387)
69.876
(50.153)
(9.488)
(3.137)
7.098
Total
156.042
(103.447)
52.595
(37.755)
(10.438)
(1.525)
2.877

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

24. Segmentos operacionais--Continuação
2018
Receita operacional líquida
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro líquido
IRPJ e CSLL - corrente e diferido, líquido
Lucro líquido do período

Cybersegurança Infraestrutura
70.393
(42.481)
27.912
(16.042)
(6.121)
(2.588)
3.161

41.687
(24.758)
16.929
(9.899)
(3.625)
(1.532)
1.873

Cloud
services
8.244
(4.896)
3.348
(1.958)
(717)
(303)
370

Total
120.324
(72.135)
48.189
(27.899)
(10.463)
(4.423)
5.404

A receita líquida desagregada por segmento é como segue:
2020
Receita operacional bruta após
devoluções e abatimentos
Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed security
services)
Cyberpass
Serviços em nuvem (Cloud services)
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional services)
Outras
Impostos sobre vendas
Receita operacional líquida
2019
Receita operacional bruta após devoluções
e abatimentos
Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed security
services)
Cyberpass
Serviços em nuvem (Cloud services)
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional services)
Outras
Impostos sobre vendas
Receita operacional líquida

Cybersegurança

Cloud
Infraestrutura services

6.153
72.103

31.069
24.435

62.519
1.704
6.517
6.106
(15.553)
139.549

19.192
2
1.938
1.914
(10.280)
68.270

Cybersegurança Infraestrutura

5.495
42.786

14.161
11.773

44.534
1.276
9.230
3.819
(9.415)
97.726

22.872
2
1.859
2.318
341
(6.627)
46.699

56
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-

Total

37.222
96.538

511
15.466
516
(1.049)
15.444

82.222
1.706
15.466
8.455
8.020
516
(26.882)
223.263

Cloud
services

347
11.985
(714)
11.618

Total

19.656
54.559
67.753
1.278
11.985
11.089
6.137
341
(16.756)
156.042
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24. Segmentos operacionais--Continuação

2018

Cybersegurança Infraestrutura

Receita operacional bruta após devoluções
e abatimentos
Hardwares
Softwares
Serviços gerenciados (Managed security
services)
Cyberpass
Serviços em nuvem (Cloud services)
Terceirização (Outsourcing)
Serviços profissionais (Professional services)
Outras
Impostos sobre vendas
Receita operacional líquida

42.495

18.080
14.503

25.583
823
3.240
5.175
(6.923)
70.393

11.660
1.756
1.525
210
(6.047)
41.687

Cloud
services

8.785
(541)
8.244

Total

18.080
56.998
37.243
823
8.785
4.996
6.700
210
(13.511)
120.324

25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros
A tabela abaixo apresenta a composição dos ativos e passivos financeiros:
Combinado
31/12/2019

Nível

31/12/2020

Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Títulos e valores mobiliários (Nota 4)
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Partes relacionadas (Nota 8)
Total de ativos financeiros

31/12/2018

2
2
2
2

17.505
19.364
54.271
13.794
104.934

20.111
1.169
30.641
7.964
59.885

1.713
1.243
27.764
9.987
40.707

Passivos financeiros
Fornecedores (Nota 14)
Passivo de arrendamento (Nota 11)
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
Total de passivos financeiros

2
2
2

34.713
11.501
93.160
139.374

34.261
9.483
52.579
96.323

25.986
39.575
65.561

Os ativos e passivos financeiros do Grupo são mensurados pelo custo amortizado.
Os ativos e passivos financeiros foram classificados em níveis hierárquicos de valor justo, a saber:
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros--Continuação
Nível 1 - Mercado Ativo: Preço Cotado - um instrumento financeiro é considerado como cotado
em mercado ativo se os preços cotados forem pronta e regularmente disponibilizados por bolsa
ou mercado de balcão organizado, por operadores, por corretores, ou por associação de
mercado, por entidades que tenham como objetivo divulgar preços por agências reguladoras, e
se esses preços representarem transações de mercado que ocorrem regularmente entre partes
independentes, sem favorecimento.
Nível 2 - Sem Mercado Ativo: Técnica de Avaliação - para um instrumento que não tenha
mercado ativo o valor justo deve ser apurado utilizando-se metodologia de
avaliação/precificação. Podem ser utilizados critérios como dados do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substancialmente o mesmo, de análise de fluxo de caixa descontado
e modelos de precificação de opções. O objetivo da técnica de avaliação é estabelecer qual seria
o preço da transação na data de mensuração em uma troca com isenção de interesses motivada
por considerações do negócio.
Nível 3 - Sem Mercado Ativo: Título Patrimonial - valor justo de investimentos em títulos
patrimoniais que não tenham preços de mercado cotados em mercado ativo e de derivativos que
estejam a eles vinculados e que devam ser liquidados pela entrega de títulos patrimoniais não
cotados.
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 o Grupo avaliou e concluiu que o valor justo de seus
ativos e passivos financeiros são simulares aos valores contabilizados.
Gestão de riscos
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros, tais como risco de exposição
cambial, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de liquidez. O programa de gestão de risco
do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e operacionais e busca
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo.
a) Exposição a riscos cambiais
O fluxo de caixa do Grupo está sujeito à volatilidade do dólar norte-americano, uma vez que
parte dos seus insumos são adquiridos com fornecedores no exterior, expondo o Grupo à
flutuação do câmbio desta moeda.
O Grupo não contrata operações de hedge para proteger seu fluxo de caixa contra o risco
cambial relacionado às suas obrigações.
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
a)

Exposição a riscos cambiais--Continuação
Combinado
Passivos
Fornecedores (nota 15)

Fator de
risco

31/12/2020

31/12/2019

USD

3.944

2.360

595

3.944

2.360

595

Total de passivos

31/12/2018

Análise de sensibilidade
Com base nos instrumentos financeiros denominados em dólares norte-americanos,
levantados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Grupo realizou uma análise de
sensibilidade com aumento das taxas de câmbio informadas pelo Banco Central do Brasil
(BACEN) para a data de encerramento de cada exercício (R$/US$) de 25% e 50%, conforme
segue:

Instrumento
Fornecedores estrangeiros
Efeito no resultado

Instrumento
Fornecedores estrangeiros
Efeitos no resultado

Instrumento
Fornecedores estrangeiros
Efeito no resultado

31/12/2020 – R$/US$: 5,1967
Cenários
Fator de risco
Saldo
Alta do USD

3.944

31/12/2019 – R$/US$: 4,0307
Cenários
Fator de risco
Saldo
Alta do USD

2.360

31/12/2018 – R$/US$: 3,8748
Cenários
Fator de risco
Saldo
Alta do USD

595
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25%
4.930
(986)

25%
2.950
(590)

25%
744
(149)

50%
5.916
(1.972)

50%
3.540
(1.180)

50%
893
(298)
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
b) Concentração de risco de crédito
Instrumentos financeiros que, potencialmente, sujeitam o Grupo a concentrações de risco de
crédito e consistem, primariamente, em caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores
mobiliários e contas a receber de clientes.
O Grupo mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições
aprovadas pela Administração, de acordo com critérios objetivos para diversificação de
riscos de crédito.
O Grupo está exposto ao risco de crédito decorrente de recebíveis, seguradoras,
adiantamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de
crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para
manter o risco do Grupo em um nível aceitável.
Para a exposição de crédito comercial, decorrente da venda a clientes finais, a área de
gestão de risco, de acordo com o nível de delegação em vigor, aprova ou solicita a
aprovação de limites de risco de crédito para cada contraparte.
O Grupo atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte utilizando
sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de
mercado, ratings de crédito externos e informações financeiras da contraparte, bem como
informações qualitativas sobre a posição estratégica da contraparte e o histórico de
relacionamento comercial.
c)

Riscos de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição
do Grupo ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às
obrigações de longo prazo do Grupo sujeitas a taxas de juros variáveis.
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
c)

Riscos de taxa de juros--Continuação
Análise de sensibilidade
Com base nos instrumentos financeiros sujeitos a variação da CDI, levantados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Grupo realizou uma análise de sensibilidade com o
cenário provável para os 12 meses seguintes com base em projeções de assessores
financeiros nas respectivas datas base, e a partir destes, simulou variações de 25% (Cenário
II) e 50% (Cenário III), conforme segue:

Empréstimos e Financiamentos
Capital de giro
Taxa sujeita a variação
Despesa Financeira Projetada
Variação

Empréstimos e Financiamentos
Capital de giro
Taxa sujeita a variação
Despesa Financeira Projetada
Variação

Empréstimos e Financiamentos
Capital de giro
Taxa sujeita a variação
Despesa Financeira Projetada
Variação

2020
Cenários
Cenário Provável

Cenário II

Cenário III

87.118
2,75%
2.431
-

87.118
3,49%
3.038
608

87.118
4,19%
3.646
1.215

2019
Cenários
Cenário Provável

Cenário II

Cenário III

48.068
5,96%
2.864
-

48.068
7,45%
3.581
716

48.068
8,94%
4.297
1.432

2018
Cenários
Cenário Provável

Cenário II

Cenário III

36.507
6,42%
2.344
-

36.507
8,03%
2.930
586

36.507
9,63%
3.516
1.172
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
c)

Riscos de taxa de juros--Continuação
Análise de sensibilidade--Continuação
2020
Cenários
Cenário Provável

Cenário II

Cenário III

Aplicação renda fixa
Taxa Sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

4.699
2,75%
129
-

4.699
2,06%
97
(32)

4.699
1,36%
65
(65)

Fundo renda fixa
Taxa Sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

13.293
2,75%
365
-

13.293
2,06%
274
(91)

13.293
1,36%
183
(182)

2019
Cenários
Cenário Provável

Cenário II

Cenário III

Aplicação renda fixa
Taxa sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

649
5,96%
39
-

649
4,47%
29
(10)

649
2,98%
19
(20)

Fundo renda fixa
Taxa sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

167
5,96%
10
-

167
4,47%
7
(3)

167
2,98%
5
(5)

2018
Cenários
Cenário Provável

Cenário II

Cenário III

Aplicação renda fixa
Taxa sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

609
6,42%
39
-

609
4,82%
29
(10)

609
3,21%
18
(18)

Fundo renda fixa
Taxa sujeita a variação
Receita Financeira Projetada
Variação

160
6,42%
10
-

160
4,82%
8
(2)

160
3,21%
5
(5)

Aplicação Financeira

Aplicação Financeira

Aplicação Financeira
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25. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
Gestão de riscos--Continuação
d) Riscos de liquidez
É o risco do Grupo não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda
nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos
futuros, sendo monitoradas periodicamente pela área financeira, visando assegurar que
exista caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
A seguir são apresentadas as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo
pagamentos de juros estimados, como segue:
Combinado

Fornecedores (Nota 14)
Passivo de arrendamento (Nota 11)
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
Total

Valor em
31/12/2020

Até 1 ano

1-5 anos

Acima de 5
anos

34.713
11.501
93.160
139.374

34.713
842
28.955
64.510

1.737
64.205
65.942

8.922
8.922

e) Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade das operações para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir custo e
maximizar os recursos para aplicação em novos investimentos. A estrutura de capital do
Grupo consiste em passivos financeiros, caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários.
Periodicamente, a Administração revisa a estrutura de capital e sua habilidade em liquidar os
seus passivos, tomando as ações necessárias quando a relação entre esses saldos
apresentar desequilíbrios relevantes.

Total dos empréstimos (Nota 13)
Passivo de arrendamento (Nota 11)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
(-) Títulos e valores mobiliários (Nota 4)
Dívida líquida
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31/12/2020

Combinado
31/12/2019

93.160
11.501
(17.505)
(19.364)
67.792

52.579
9.483
(20.111)
(1.169)
40.782

31/12/2018
39.575
(1.713)
(1.243)
36.619

Grupo ISH Tecnologia
Notas explicativas às demonstrações contábeis combinadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

26. Cobertura de seguros
O Grupo, com base na avaliação de seus consultores, mantém coberturas de seguros por
montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os
decorrentes de arrendamento mercantil e de responsabilidade civil. Os ativos segurados são os
veículos, próprios e arrendados, e os prédios onde o Grupo está instalado.
Em 31 de dezembro de 2020, os principais seguros contratados são:
Vigência
Ramo

Seguradora

Compreensivo Empresarial Alfa Seguradora
Veículos
HDI Seguros / Tokio Marine
Garantia
Tokio Marine / Porto Seguro

De

Até

out-20
dez-20

dez-21
out-21

Limite máximo de
Responsabilidades
R$14.500
(i) Tabela Fipe
(ii) 5% Contrato Cliente

(i) Valor de Mercado Determinado pela tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)
(ii) 5% do valor do contrato com cliente

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos
auditores independentes.

27. Eventos subsequentes
Reestruturação societária
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da ISH
Tech S.A. (“Companhia”) autorizaram: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de
capital da Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários,
categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a
administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial
de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (iii) a
realização de oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia
a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no
exterior para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e
investidores qualificados e outros investidores fora dos Estados Unidos da América e do Brasil; e
(v) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias
em relação aos itens anteriores.
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27. Eventos subsequentes--Continuação
Reestruturação societária--Continuação
Em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da ISH Tech S.A. aprovou o
aumento do seu capital social de R$1, para R$ 6.769, mediante a emissão de 6.767.823 (seis
milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte e três) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal a serem integralmente subscritas e integralizadas pelos atuais
acionistas do Grupo, mediante a conferência da totalidade das ações detidas no capital social da
ISH Tecnologia e Integrasys, condicionado à consumação da sua oferta pública inicial de ações.
Operações de mútuos junto a acionistas e partes relacionadas
Em 29 de junho de 2021, o Grupo ISH recebeu o valor de R$ 5.713, referente à quitação do
mútuo existente com a Enseada Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Em 30 de junho de 2021, a ISH Tecnologia e Integrasys firmaram junto a seus acionistas
contratos de mútuo no valor total de R$12.521, com remuneração de 0,37% ao mês acrescida da
variação do CDI. Os contratos preveem ainda a compensação dos valores mutuados com futuros
créditos que venham a ser detidos pelos acionistas em face das empresas do Grupo assim como
a destinação de forma prioritária por parte dos acionistas do fruto de futuras vendas de
participação societária das empresas do Grupo à restituição do valor do mútuo.
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RELATÓRIO DE
ADMINISTRAÇÃO
ANUAL
2020 – 2019 - 2018

19 DE AGOSTO
ISTH TECH S/A

1
399

GRUPO ISH
2020 – 2019 - 2018

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
AOS ACIONISTAS
A Administração do Grupo ISH, aqui constituído pelas empresas ISH TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ
01.707.536/0001-04, com endereço na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 202, CEP 29.050-360,
fundada em 23/02/1997 e INTEGRASYS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ
01.505.147/0001-04, com endereço na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1802 Edifício Pasteur,
Enseada do Suá, Vitória -ES, CEP 29.010-250, fundada em 25/10/1996, em conformidade com as
disposições estatutárias e legais, vem por meio deste apresentar os resultados da Companhia e suas
controladas, bem como as demonstrações contábeis da Companhia, individuais e consolidadas,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Abaixo seguem comentários desta Administração sobre os itens que consideramos relevantes no
desempenho da Companhia.

CONTEXTO OPERACIONAL
O Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”), com sede na cidade de Vitória - ES, foi constituído em 23 de
fevereiro de 1997 e é formado pelas entidades ISH Tecnologia S.A. (“ISH Tecnologia”) e Integrasys
Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Integrasys”).
O Grupo ISH Tecnologia tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) e computação em nuvem, mas visa no planejamento
subir cada vez mais a participação no mercado de cyber, que nos outros pilares de receita, dado que
este mercado em específico está em expansão de acordo com informações divulgadas pelo relatório
Gartner e ISG Provider Lens que monitora e acompanha este mercado no Brasil e no mundo.
De acordo com o Gartner o mercado de cyber crescerá no ciclo 2020 a 2024 15% ao ano, chegando a
marca de 147 bilhões de dólares a serem investidos neste segmento por parte das empresas que cada
vez mais estão se tornando digitais, quanto mais digitalização mais necessidade de ter ambientes
seguros de movimentações transacionais. Evitando assim riscos para os stakeholders, perda de dados
proprietários e propriedade intelectual, perdas financeiras e de clientes e Riscos Legais e Regulatórios
vis a vis a implantação da Lei Geral Proteção de Dados (LGPD).
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Hoje o Grupo ISH Tecnologia, possui um track-record de 25 anos no segmento, possuindo uma carteira
de mais de 500 clientes ativos cujo churn não ultrapassa a marca de 2% ao ano.
O Grupo ISH Tecnologia conta com mais de 1 milhão de ativos gerenciados, e para manter esta operação
possui mais de 590 colaboradores sendo destes 50 desenvolvedores e 450 engenheiros, em 9 escritórios
(8 no Brasil e 1 nos Estados Unidos), com 3 data certes (1 no Espírito Santo e 2 em São Paulo), 4 SOC
(Security Operations Center) e NOC (network operations center).
Para se diferenciar no mercado o Grupo ISH Tecnologia possui 3 certificações ISO (9001 / 20000 / 27001),
além de contar com mais de 40 alianças tecnológicas.
Neste mercado cada vez mais competitivo por bons profissionais, o Grupo ISH Tecnologia está
implantando duas frentes para reter e prospectar profissionais que estão atuando no mercado, através
de uma estrutura com estilo start up visando desenvolvimento das novas ferramentas tecnológicas.
Além disso está criando o ISH ACADEMY, para já fomentar interesse dos jovens profissionais numa
carreira de sucesso dentro da ISH.
Com estas ações a ISH TECH S/A poderá escalar em atendimento em todas as principais frentes de
soluções para seus clientes como integração, sustentação, operação, identidade e risco cibernético,
tudo isso dentro de uma plataforma própria ISH VISION e dentro de uma nuvem segura se contratado
que é a CLOUD PRIVADA ISH.
Além da plataforma VISION que aloca todas a experiencia e jornada cyber segurança do cliente, a
empresa em seus pilares estratégicos está desenvolvendo novas ferramentas e sistemas para continuar
como líder neste segmento e atuando com aplicações próprias de forma a melhorar a margem
operacional da companhia e trazer barreiras a entradas de novos players no mercado nacional.
O Grupo atua em todo território nacional, através de suas filiais estabelecidas nos Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, além da sua Matriz no Espírito Santo. Com o intuito de ampliar
e internacionalizar sua área de atuação, foi constituída no final de 2020, uma subsidiária da ISH
Tecnologia nos Estados Unidos, a ISH Cybersecurity Inc., a qual ainda se encontra em fase préoperacional.

AÇÕES E IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19
Apesar do impacto negativo e relevante que a pandemia de COVID-19 provocou em 2020 em diversos
seguimentos da economia, as atividades do Grupo seguiram crescendo, tendo sua receita líquida
aumentado 45% quando comparada com o exercício de 2019. Este crescimento foi fortemente
impulsionado pelo aumento da demanda, liderado por empresas que necessitaram melhorar ou
implementar soluções de segurança da informação que garantissem a continuidade das atividades,
principalmente pelo aumento das transações virtuais em diversas atividades econômicas que se
tornaram ainda mais vulneráveis aos ataques cibernéticos.
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Analisando sobre a ótica da gestão interna, a empresa tornou a operação das áreas de forma híbrida,
podendo o gestor juntamente com sua equipe, montar a estrutura de trabalho que mais favoreçam a
saúde e a prevenção diante do cenário de pandemia. Para isso a empresa disponibilizou todos os
equipamentos necessários para a operação seja ela presencial, quando a situação era possível diante do
quadro pandemia nacional, quanto híbrida, nas janelas que eram possíveis.

PLANO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO
Para continuar crescendo de forma sustentável e buscar a consolidação do mercado, o Grupo ISH
elaborou business plan com todos os parâmetros necessários para direcionar a estratégia da companhia,
focadas em três pilares:
1º.: manutenção do crescimento orgânico, hoje a ISH Tecnologia já é a maior empresa pure player de
cyber segurança do brasil,
2º.: continuidade no desenvolvimento de aplicações de sistemas de controle de segurança, novas
tecnologias que garantirão a companhia continuar se posicionamento no mercado brasileiro, no
quadrante de líder, e
3º.: aquisição por processos de M&A de empresas que atuam nestes segmentos e que tem fit para ser
acoplada no grupo econômico.
No Roadmap de novos produtos, a empresa conta com um robusto pipeline de soluções
complementares ao core business, alavancados em 25 anos de história em Cyber segurança no Brasil.
Elevando seu potencial de cross-selling e up-selling no modelo “as a service”, aumentando recorrência
dos contratos e aumento das margens.
Dentro do pipeline estão compostos os seguintes projetos:
1 – Mantis, atua em riscos cibernéticos, já foi lançado versão MPV (mínimo produto viável) no segundo
trimestre deste ano, e está escalando para novas frentes de versões.
2 – OWL, atua em operações cibernéticas, detectando vulnerabilidades e o lançamento está previsto
para terceiro trimestre de 2021. 3 – ISH BOX (integração cibernética) este equipamento foi lançado em
2016, mas estão passando por melhorias no projeto, e a nova versão (2.0) está prevista para sair no
quarto trimestre de 2022, atua em conjunto com sistemas VPN, Firewall e SDWAN.
3 – SIEM / SOAR, atua em operações cibernéticas como se fosse um orquestrador responsivo, está
previsto lançamento para quarto trimestre de 2021.
4 – PROJETO BAS, operações cibernéticas atuando como simulação de ataques em ambientes
controlados, lançamento previsto para terceiro trimestre de 2022, e poderá demonstrar as fragilidades
dentro de uma companhia que solicitou assessment.
5 – PROJETO HERMES, atua em riscos cibernéticos, como plataforma de treinamento e soluções
preventivas no ambiente cyber.
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O plano estratégico da companhia passa por entender e traçar trajetórias nas principais avenidas de
crescimento e acelerar a velocidade com novos investimentos. Assim mapeadas como avenidas temos:
crescimento orgânico (aumento da base de novos clientes com oportunidades de cross-selling e upselling com as entregas dos novos projetos), aumento da carteira de clientes não somente no Brasil, mas
em toda América Latina, Desenvolvimento de novos produtos de propriedade do Grupo ISH Tecnologia
melhorando a margem com substituição das plataformas terceirizadas por próprias, expansão de vendas
por canais de distribuição dos novos produtos do pipeline, Aumento da demanda por privacidade (IoT e
Nuvem), principalmente pós LGPD, e crescimento inorgânico, onde estão mapeadas mais de 600
companhias, estando em análise 20 das 80 que tiveram fit prévio com ecossistema ISH.
O funding virá proveniente de um futuro processo de abertura de capital, que a empresa está
estruturando no próximo ano, e será base para investimento através crescimento da infraestrutura,
investimentos contínuos em P&D, contratação e retenção de talentos através do ISH LABS e ISH
Academy, Investimentos em marketing e vendas visando aumentar a base e tornar a marca conhecida,
capital de giro para crescimento e aporte na estratégia de buy side.
A administração entende que este é o momento para dar este passo estratégico, tendo em mente seu
posicionamento como: única empresa pure player de cyber do Brasil, somados a: maior time de
engenheiros e analistas de cyber da América Latina, fabricante de soluções de Cyber nacional, com ISH
LABS, reconhecimento internacional com forte presença em multinacionais, cape table “puro” são 4
acionistas fundadores, que atuam juntos a bastante tempo neste nicho, entre outros fatores, levam a
empresa a um modelo de negócio amadurecido e inovador, gerando fortes barreiras a entradas de
concorrências, no Brasil e na América Latina.

5
403

DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
Grupo ISH Tecnologia
Demonstração do resultado combinado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

2020
Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

2018

223.263
(153.387)
69.876

156.042
(103.447)
52.595

120.324
(72.135)
48.189

(30.824)
(20.131)
802
(50.153)

(24.723)
(12.938)
(94)
(37.755)

(21.666)
(5.977)
(256)
(27.899)

19.723

14.840

20.290

(10.638)
1.150
(9.488)

(10.841)
403
(10.438)

(11.336)
873
(10.463)

10.235

4.402

9.827

(5.331)
2.194
(3.137)

(1.510)
(15)
(1.525)

(4.963)
540
(4.423)

7.098

2.877
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Lucro operacional antes do resultado financeiro

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido

Combinado
2019

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

Lucro líquido do exercício

Receita líquida
A receita líquida aumentou em R$ 67.221 mil, ou 43,1%, e passou de R$ 156.042 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 223.263 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, principalmente devido ao aumento da demanda pelos produtos do Grupo ISH em
função da realidade de trabalho remoto imposta pela covid-19. O crescimento dos demais serviços
gerenciados (managed security services) também representou uma importante fonte de receita do
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Grupo ISH, já que a receita gerada destes produtos passou de R$ 76.792 mil em 31 de dezembro de
2019 para R$ 84.024 mil em 31 de dezembro de 2020.
Em relação ao comparativo com 2018, a receita líquida aumentou em R$ 35.718 mil, ou 29,7%, e passou
de R$ 120.324 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 156.042 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, seguindo a estratégia de aumento de clientes e
pipeline do Grupo ISH.
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
O saldo de custo dos produtos vendidos e serviços prestados aumentou em R$49.940 mil, ou 48,3%, de
R$ 103.447 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$153.387 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, principalmente devido ao aumento da receita
conforme variações apontadas acima, ao aumento do saldo de depreciação no período, que passou de
R$ 8.753 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 10.008 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e o aumento do custo de mão de obra que passou de R$
23.077 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 45.320 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Em relação a 2018, o saldo de custos dos produtos vendidos e serviços prestados aumentou em R$
31.312 mil, ou 43,4%, de R$ 72.135 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para
R$ 103.447 mil no exercício social encerrado em dezembro de 2019, devidos a motivos semelhantes.
Lucro bruto
Em decorrência do crescimento do volume de serviços prestados e produtos vendidos, o lucro bruto
aumentou de R$ 52.595 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 69.876
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um crescimento de R$ 17.291
mil ou 32,8%.
Em relação a 2018, com crescimento do aumento dos custos dos produtos vendidos e serviços prestados
ser inferior ao aumento de receita nos períodos comparativos, o lucro bruto aumentou de R$ 48.189
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 52.595 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma aumento de R$ 4.406 mil ou 9,1%.
Despesas e receitas operacionais
As despesas e receitas operacionais aumentaram em R$ 12.398 mil ou 32,8%, passando de R$ 37.755
mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 50.153 mil no mesmo exercício
encerrado em dezembro de 2020, em razão das seguintes variações:
Aumento de R$ 7.193 mil ou 55,6% nas despesas de vendas, que passaram de R$ 12.938 em 31 de
dezembro de 2019 mil para R$ 20.131 mil em 31 de dezembro de 2020, principalmente devido ao
incremento de receita, o aumento de clientes e o aumento dos gastos com comissões de vendas, que
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passou de R$ 10.388 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 17.889 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Aumento de R$ 6.101 mil ou 24,7 % nas despesas administrativas, que passaram de R$ 24.723 mil, para
R$ 30.824 mil em função principalmente da inflação do período, que variou 4,52% no período e aumento
dos custos com pessoal, por aumento das despesas com bônus e participação nos lucros dos
representantes comerciais e PJs, que passou de R$ 15.293 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 20.694 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Em relação a 2018, as despesas e receitas operacionais aumentaram em R$ 9.856 mil ou 35,3%,
passando de R$ 27.899 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 37.755
mil no exercício social encerrado em dezembro de 2019, em razão das seguintes variações:
Aumento de R$ 6.961 mil ou 116,5% nas despesas de vendas, que passaram de R$ 5.977 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 12.938 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, principalmente devido ao incremento de receita, o aumento de clientes e o
aumento dos gastos com comissões, que passou de R$ 3.404 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 10.388 mil no exercício social em 31 de dezembro de 2019.
Aumento de R$ 3.057 mil ou 14,1% nas despesas administrativas, que passaram de R$ 21.666 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 24.723 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 em função principalmente da inflação do período, que variou 4,31%, e dos
custos com pessoal, por aumento das despesas com bônus e participação nos lucros dos representantes
comerciais e PJs, que passou de R$ 13.595 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, para R$ 15.293 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Resultado financeiro, líquido
O resultado financeiro líquido variou em R$ 950 mil ou 9,1% na comparação entre uma despesa
financeira líquida de R$9.488 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e uma
despesa financeira líquida de R$ 10.438 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
em decorrência das seguintes variações:
Aumento na receita financeira, no montante de R$ 747 mil ou 185,4%, que passou de R$ 403 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 1.150 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, em decorrência da nova mensuração de contratos, através da captação
robusta de empréstimos no período, cujo saldo total passou de R$ 43.881 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 83.789 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.
Redução na despesa financeira, no montante de R$ 203 mil ou 1,9%, que registrou R$ 10.638 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e R$ 10.841 mil no exercício social encerrado
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em 31 de dezembro de 2019, ocasionada, principalmente, pela redução dos juros passivos pagos em
virtude da redução do CDI no período, além da estratégia do Grupo ISH de antecipar os empréstimos
contratados com custos maiores, e substituição por outros empréstimos com custo de capital inferior.
Em relação a 2018 o resultado financeiro líquido apresentou uma redução de R$ 25 mil ou 0,2% na
comparação entre o resultado negativo de R$ 10.463 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, e o resultado negativo de R$10.438 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, em decorrência das seguintes variações:
Redução na receita financeira, no montante de R$ 470 mil ou 53,8%, que passou de R$ 873 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 403 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, em decorrência da queda da variação monetária ativa, que passou de R$
325 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 71 mil no exercício social em
31 de dezembro de 2019.
Redução na despesa financeira, no montante de R$ 495 mil ou 4,4%, que registrou R$ 11.336 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e R$ 10.841 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, ocasionada, principalmente pela redução dos juros de parcelamentos, que
passou de R$ 2.015 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 1.675 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Por conta das variações acima mencionadas, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social
representou um lucro no montante de R$ 10.235 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, comparado a um lucro de R$ 3.027 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, representando uma variação de R$7.208 mil ou 238,1% entre os períodos.
Em relação a 2018, por conta das variações acima mencionadas, o lucro antes do imposto de renda e
contribuição social representou um lucro no montante de R$3.027 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, comparado a um lucro de R$ 9.827 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018 representando uma redução de R$ 6.800 mil ou 69,2% entre os períodos.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O provisionamento do Imposto de Renda e Contribuição Social sofreu um aumento de R$ 2.546 mil ou
240,6%, passando de R$ 1.525 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para
R$3.137 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. O regime de apuração é de lucro
real, de forma que os valores registrados nos resultados contemplam os impostos devidos e os
calculados sobre diferenças temporárias, controladas em registros próprios extra contabilmente.

9
407

Em relação a 2018, a provisão sobre o Imposto de Renda e Contribuição Social sofreu uma redução de
R$ 2.898 mil ou 65,5%, passando de R$ 4.423 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, para R$ 1.525 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. O regime de
apuração é de lucro real, de forma que os valores registrados nos resultados contemplam os impostos
devidos e os calculados sobre diferenças temporárias, controladas em registros próprios extra
contabilmente.
Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores apresentados acima o lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 foi no montante de R$ 7.098 mil, um aumento de R$ 4.221 mil ou 246,7% se
comparado ao lucro líquido de R$ 2.877 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Em relação a 2018, o lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi no
montante de R$ 2.877 mil, representando uma redução de R$ 2.527 mil ou 46,7% se comparado ao
lucro líquido de R$ 5.404 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), sigla em inglês para
denominar LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não
contábil elaborada pelo Grupo ISH em consonância com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), e consiste no lucro líquido do
período/exercício ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro e pelos custos e despesas de depreciação e amortização.
A Margem EBITDA, é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida (“Margem EBITDA”).
Utilizamos EBITDA e a Margem EBITDA como medidas de performance para efeito gerencial e para
comparação com empresas similares. Embora o EBITDA possua um significado padrão, nos termos do
artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 527/12.
O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil e consiste no EBITDA ajustado por efeitos
extraordinários com aquisições e eventos não-recorrentes, que são relativos: (i) a pagamentos
realizados à Sócios e Ex-Sócios da Companhia; (ii) Despesas de Treinamento Não Recorrentes; (iii)
Despesas com Serviços de Terceiros Não Recorrentes; e (iv) Despesas não Recorrentes – FINDESLAB,
conforme melhor detalhado abaixo (“EBITDA Ajustado”). O EBITDA Ajustado não possui significado
padrão e nossa definição pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.
A Margem EBITDA Ajustado é calculada pelo EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida (“Margem
EBITDA Ajustado”). O EBITDA, o EBITDA Ajustado, bem como a Margem EBITDA e a Margem EBITDA
Ajustado, são informações adicionais às demonstrações contábeis combinadas e demonstrações
contábeis intermediárias combinadas do Grupo ISH, mas não são medidas contábeis reconhecidas pelas
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práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) nem pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro - International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), não sendo, portanto, medidas de lucratividade, desempenho operacional ou
liquidez definidas pelo BR GAAP nem pelas IFRS.
Segue abaixo os valores do EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:
Exercício
social findo
em
31/12/2020

Exercício social
findo em
31/12/2019

Exercício social
findo em
31/12/2018

EBITDA(1)

33.051

25.874

28.004

Margem EBITDA(1)(2)

14,8%

16,6%

23,3%

EBITDA Ajustado(1)

34.209

28.655

30.626

Margem EBITDA
Ajustado(1) (3)

15,3%

18,4%

25,5%

(Em Reais mil, exceto
%)

(1) Inclui os efeitos da adoção do IFRS 16 (CPC 06-R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.
(2) Margem EBITDA calculada pela divisão do EBITDA pela receita líquida.
(3) Margem EBITDA Ajustado calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita líquida.

Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pelo Grupo ISH e refere-se aos empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante), acrescido do saldo de Fornecedores e o passivo de
arrendamento. A Dívida Líquida é calculada como a Dívida Bruta deduzida do (i) caixa e equivalentes de
caixa; e (ii) títulos e valores mobiliários.
A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento
definidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possuem
um significado padrão. Outras sociedades podem calcular a Dívida Bruta e a Dívida Líquida de maneira
diferente ao calculado pelo Grupo ISH.
Seguem abaixo os valores da Dívida bruta e líquida apresentados em 30 de junho de 2021, e em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Em
31/12/2020

Em
31/12/2019

Em
31/12/2018

Dívida bruta

139.374

96.323

65.561

Dívida líquida

102.505

75.043

62.605

(Em Reais mil)
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EBITDA, Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
A tabela abaixo apresenta o EBITDA, a Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
apresentados pelo Grupo ISH para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:
Exercício social findo em
31 de dezembro de

(Em milhares de Reais, exceto %)

(1)

2020

2019

2018

Lucro líquido do período/exercício

7.098

2.877

5.404

(+) Imposto de renda e contribuição social

3.137

1.525

4.423

(+) Resultado financeiro, líquido

9.448

10.438

10.463

(+) Depreciações e amortizações

13.328

11.034

7.714

EBITDA(1) (2)

33.051

25.874

28.004

(+) Pagamentos para Ex-Diretor Estatutário

323

2.104

2.308

(+) Despesas com Treinamento Não Recorrentes

306

19

168

(+) Despesas com Serviços de Terceiros Não
Recorrentes – Advogados

37

586

134

(+) Despesas com Serviços de Terceiros Não
Recorrentes – Auditoria

-

-

-

(+) Despesas com Serviços de Terceiros Não
Recorrentes – VDR

16

6

-

(+) Despesas com Serviços de Terceiros Não
Recorrentes – Assessoria Financeira

349

66

11

(+) Despesas Não Recorrentes - FINDESLAB

125

-

-

EBITDA Ajustado(1) (2)

34.209

28.655

30.626

Receita líquida

223.263

156.042

120.324

Margem EBITDA(3)

14,8%

16,6%

23,3%

Margem EBITDA Ajustado(4)

15,3%

18,4%

25,5%

O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas contábeis definidas pelo BRGAAP nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não

representam os fluxos de caixa para os exercícios/períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos
ou alternativas ao lucro líquido, como indicadores de desempenho operacional, medidas de liquidez, tampouco como base
para a distribuição de dividendos. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não possuem significado padrão. Outras companhias podem
calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneira diferente ao calculado pelo Grupo ISH.
(2)
Inclui os efeitos da adoção do IFRS 16 (CPC 06-R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.
(3)
Margem EBITDA calculada pela divisão do EBITDA pela receita líquida.
(4)
Margem EBITDA Ajustado calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita líquida
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Dívida Bruta e Dívida Líquida
A tabela abaixo apresenta a Dívida Bruta e a Dívida Líquida apresentadas pelo Grupo ISH em 30 de junho
de 2021, e em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

(Em Reais mil, exceto %)

Exercício social
findo em
31/12/2020

Exercício social
findo em
31/12/2019

Exercício social
findo em
31/12/2018

Empréstimos e Financiamentos Circulante

28.955

32.995

21.102

Empréstimos e Financiamentos –
Não Circulante

64.205

19.584

18.473

Passivos de Arrendamento

11.501

9.483

-

Fornecedores

34.713

34.261

25.986

Dívida Bruta

139.374

96.323

65.561

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa

(17.505)

(20.111)

(1.713)

(-) Títulos e Valores Mobiliários

(19.364)

(1.169)

(1.243)

Dívida Líquida

102.505

75.043

62.605

Divida Líquida s/EBITDA

3,1

2,9

2,2

Divida Líquida s/EBITDA
AJUSTADO

2,99

2,6

2,0

O crescimento da Dívida Líquida sobre EBITDA, foi necessário para dar suporte ao crescimento da
companhia, gerando funding necessário para alocar crescimento da equipe desenvolvimento e toda
infraestrutura necessária além de aquisição e implantação dos ecossistemas nos novos clientes.
ANÁLISE COMPARATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO PARA OS
EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018.

(R$ mil, exceto %s)
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
Caixa líquido consumido nas atividades de
investimento
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2020
2019
2018

AH 20/19 % AH 19/18 %

2.264

19.486

(88,4)%

118,1%

(35.291)

(10.875) (19.377)

224,5%

(43,9)%

30.421

9.787

210,8%

(8,7)%

13
411

8.933

10.723

Variação líquida do caixa e equivalentes de
caixa

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2020
2019
2018
(2.606)
18.398
279

AH 20/19 % AH 19/18 %
N/A

6.494,3%

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais reduziu 88,4%, passando para R$ 2.264 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em comparação a um caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais de R$ 19.486 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
essa redução deveu-se principalmente ao aumento do saldo de contas a receber no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 no montante de R$ 25.070 mil, parcialmente compensado pelo aumento
no lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 7.098 mil em
comparação com um lucro líquido de R$ 2.877 mil no exercício anterior.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais aumentou em 118,1%, passando de R$ 8.933 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 19.486 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, esse
aumento é explicado pela variação no saldo de outros ativos.
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento aumentou em 224,5%, passando de R$ 10.875
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 35.291 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, principalmente em decorrência da variação do saldo de títulos
e valores mobiliários no montante de R$ 18.195 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, e pela aquisição de ativo imobilizado e intangível no montante de R$ 18.517 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento reduziu em 43,9%, passando de R$ 19.377 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 10.875 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Tal variação é justificada, principalmente, em razão da redução
no saldo de aquisição de ativo imobilizado e intangível, que passou de R$ 13.477 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 9.780 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento totalizou R$ 30.421 mil, representando um aumento de 210,8% ou R$ 20.634 mil,
comparado ao caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento de R$ 9.787 mil em relação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019. Esse aumento é justificado principalmente em
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decorrência do aumento de captação de empréstimos e financiamentos no período, que passou de R$
43.881 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 83.789 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento totalizou R$ 9.787 mil, uma variação negativa de 8,7%, comparado a um caixa líquido
gerado pelas atividades de financiamento de R$ 10.723 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018. Essa redução é justificada principalmente em decorrência da maior amortização do
principal de empréstimos e financiamentos, que passou de R$ 15.817 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 30.877 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, a qual foi parcialmente compensada pela captação de empréstimos e financiamentos, que passou
de R$ 31.523 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 43.881 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES EXTERNOS
A política da Companhia junto aos seus Auditores Independentes, no que diz respeito à prestação de
serviços não relacionados a auditoria das demonstrações contábeis, está fundamentada nos princípios
que preservam a independência do Auditor. Esses princípios se baseiam no fato de que: a) o auditor não
deve auditar o seu próprio trabalho; b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente; c)
o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.
Durante os exercícios findos em 31/12/2020, 31/12/2019 e 31/12/2018, a ERNST & YOUNG Auditores
Independentes S.S. não prestou à Companhia, diretamente ou por partes relacionadas, outros serviços
que não fossem a auditoria independente das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES
Em observância à Instrução CVM nº 480/09 art. 25 – inc. V e VI os diretores do Grupo ISH declaram que
reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes
e com as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2020, 31/12/2019 e
31/12/2018.

A DIRETORIA
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DocuSign Envelope ID: 7BCBB0AE-5DC3-4F3B-A3D3-59C2D454D36F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK, brasileira, casada, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1274495 e inscrito no CPF/ME sob nº 031.846.107-21, na qualidade de Diretora
Executiva de Finanças e de Relações com Investidores da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101,
Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara,
nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais diretores da
Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis
combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios social encerrados em 31 de
dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações
contábeis combinadas das controladas da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período
compreendido entre 02 de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
_________
___________________
MICHELINI CAMUZZI FERRARI STORCK
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DocuSign Envelope ID: 55288128-35E6-488C-9DF5-41D5FB888D5F

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4.597.936-9 e inscrito no CPF/ME sob nº 849.262.529-53, na
qualidade de Diretor Vice-Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala
101, Enseada do Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo
(“Companhia”), declara, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que,
juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu
e concorda com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia
referentes aos exercícios social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas
da Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as
demonstrações contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02
de junho de 2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
____________
__________________________
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM 480

RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 589.040 e inscrito no CPF/ME sob nº 873.660.457-72, na qualidade de
Diretor Presidente da ISH TECH S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 42.496.531/0001-67, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do
Suá, CEP 29050-360, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo (“Companhia”), declara, nos
termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que, juntamente com os demais
diretores da Companhia: (i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório
dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviu, discutiu e concorda com as
demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia referentes aos exercícios
social encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro
de 2018, com as demonstrações contábeis combinadas das controladas da Companhia para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e com as demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia para o período compreendido entre 02 de junho de
2021 (data de constituição) e 30 de junho de 2021.
São Paulo, 19 de agosto de 2021.

_______________________________________________
___
_ ___________________
RODRIGO VOLK ETIENNE DESSAUNE
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Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Michelini Camuzzi Ferrari Storck

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Michelini Camuzzi Ferrari Storck

Cargo do responsável

Diretora Executiva de Finanças e de Relações
com Investidores
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

DECLARAÇÃO
Rodrigo Volk Etienne Dessaune, brasileiro, divorciado, Administrador, nascido em 07/01/1967, residente e
domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Rua Judith Maria
Tovar Varejão, 355, salas 202 e 203, Enseada do Suá, CEP 29050-360, portador da cédula de identidade nº
589.040, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 873.660.457-72, na qualidade de Diretor Presidente
da ISH Tech S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Economia (“CNPJ”) sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede e foro na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360 (“Companhia” ou
“ISH”), 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, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em especial aos artigos
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.

___________________________________________
Rodrigo Volk Etienne Dessaune
Diretor Presidente
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

DECLARAÇÃO
Michelini Camuzzi Ferrari Storck, brasileira, casada, economista, residente e domiciliada na cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, salas 202
e 203, Enseada do Suá, CEP 29050-360, portadora da cédula de identidade nº 1274495, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do
Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 031.846.107-21,na qualidade de Diretora de Relações com
Investidores da ISH Tech S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 42.496.531/0001-67, com sede e foro na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360
(“Companhia” ou “ISH”), 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, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em
especial aos artigos 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.

___________________________________________
Michelini Camuzzi Ferrari Storck
Diretora Executiva de Finanças e de Relações com Investidores
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471-5
Nacional
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
61.366.936/0014-40
09/11/2020
A ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. prestou os seguintes serviços para a Companhia:

Código CVM

Tipo auditor

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Bruno Costa Oliveira

02/06/2021

013.620.285-33

Endereço

PÁGINA: 5 de 326

Rua Antônio de Albuquerque, nº 156 no Edifício Phelps Office, 10º andar, Funcionários, Belo
Horizonte, MG, Brasil, CEP 30112-010, Telefone (071) 996236819, e-mail: bruno.costa@br.ey.com

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

CPF

Não houve substituição dos auditores

Justificativa da substituição

DATA_INICIO_ATUACAO

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia foi constituída em 2 de junho de 2021.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Nome responsável técnico

Versão : 1

(i) (A) auditoria das demonstrações contábeis combinadas do Grupo ISH Tecnologia para os exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”); e (B) auditoria das demonstrações contábeis intermediárias combinadas
do Grupo ISH Tecnologia em 30 de junho de 2021 e para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020,
elaboradas de acordo com o BR GAAP e com as IFRS, emitidas pelo IASB; (C) revisão das informações contábeis
intermediárias da ISH Tech S.A. em 30 de junho de 2021 e para o período de 2 de junho de 2021 (data de constituição) à 30
de junho de 2021, elaboradas de acordo com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting emitida pelo IASB e
com o CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária e com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR); e (D) auditoria das demonstrações contábeis intermediárias da
Companhia em 30 de junho de 2021, elaboradas de acordo com o BR GAAP e com as IFRS, emitidas pelo IASB; e
(ii) realização de procedimentos previamente acordados em conexão com a oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia.

SIM

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.
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2.3 - Outras Informações Relevantes

A Companhia não possui políticas ou procedimentos adotados para evitar a existência de conflito de interesse,
perda de independência ou a objetividade de seus auditores independentes, bem como não possui
transferências relevantes de serviços ou recursos entre os auditores e partes relacionadas com a Companhia.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes a esta seção que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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1.000
1,000000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

1.000,00

Ativo Total

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

1.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2021)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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0,000000

0

0,00

0,00

Exercício social (31/12/2020)

0,000000

0

0,00

0,00

Exercício social (31/12/2019)
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0,000000

0

0,00

0,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis
As informações contábeis apresentadas neste item do Formulário de Referência são derivadas das
demonstraçõescontábeisintermediáriasauditadasdaCompanhiaem30dejunhode2021eparaoperíodode
2dejunhode2021(datadaconstituição)e30dejunhode2021.TendoemvistaqueaCompanhiafoiconstituída
em 2 de junho de 2021, e estava em fase préͲoperacional até 30 de junho de 2021, não há medições não
contábeis relacionadas a Companhia para o exercício social corrente ou últimos três exercícios sociais. Para
informaçõesadicionaisaoitem3desteFormuláriodeReferênciasobreoGrupoISHcombasenasdemonstrações
contábeiscombinadasedemonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH,incluindomedições
nãocontábeis,videitem3.9desteFormuláriodeReferência.

(a)
Informarovalordasmediçõesnãocontábeis

Nãoaplicável.
(b)

Conciliaçãoentreosvaloresdivulgadoseosvaloresdasdemonstraçõesfinanceirasauditadas

Nãoaplicável.
(c)
Explicaromotivopeloqualentendequetalmediçãoémaisapropriadaparaacorretacompreensão
dasuacondiçãofinanceiraedoresultadodesuasoperações

Nãoaplicável.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras
Oseventossubsequentesàsdemonstraçõescontábeisintermediáriasde30dejunhode2021daCompanhia,
cujaemissãofoiaprovadapelaAdministraçãodaCompanhiaem18deagostode2021foram:

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da Companhia
autorizaram: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de capital da Companhia e submissão do
pedidoderegistrodeemissordevaloresmobiliários,categoria“A”,peranteaComissãodeValoresMobiliários
(“CVM”);(ii)aautorizaçãoparaaadministraçãodaCompanhiarealizaropedidodeadesãodaCompanhiaao
segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (iii) a
realizaçãodeofertapúblicainicialdedistribuiçãodeaçõesordináriasdeemissãodaCompanhiaaserregistrada
junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no exterior para investidores
institucionaisqualificadosnosEstadosUnidosdaAméricaeinvestidoresqualificadoseoutrosinvestidoresfora
dosEstadosUnidosdaAméricaedoBrasil;e(v)aautorizaçãoparaqueaadministraçãodaCompanhiatome
todasasmedidasnecessáriasemrelaçãoaositensanteriores.

Adicionalmente, em 18de agosto de 2021, aAssembleia Geral Extraordinária aprovou o aumentodo capital
socialdaCompanhiadeR$1mil,paraR$6.769mil,medianteaemissãode6.767.823(seismilhões,setecentas
esessentaesetemil,oitocentasevinteetrês)novasaçõesordinárias,nominativasesemvalornominalaserem
integralmentesubscritaseintegralizadaspelosseusatuaisacionistas,medianteaconferênciadatotalidadedas
açõesqueestesdetémnocapitalsocialdaISHTecnologiaeIntegrasys,condicionadoàconsumaçãodasuaoferta
públicainicialdeações.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
A Companhia foi constituída em 2 de junho de 2021 e, consequentemente, não teve política instituída de
destinaçãoderesultadosnosexercíciossociaisencerradosem31dedezembrode2020,2019e2018.

2020
2019
2018
a)regrassobre
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
retençãodelucros:

a.i)Valoresdas
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
retençõesdelucros

a.ii)Percentuais
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
emrelaçãoaos
lucrostotais
declarados
b)regrassobre
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
distribuiçãode
dividendos

c)periodicidade
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
dasdistribuições
dedividendos

d)eventuais
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
restriçõesà
distribuiçãode
dividendos
impostaspor
legislaçãoou
regulamentação
especialaplicável
aoemissor,assim
comocontratos,
decisõesjudiciais,
administrativasou
arbitrais

e)seoemissor
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
Nãoaplicável.
possuiumapolítica
dedestinaçãode
resultados
formalmente
aprovada,
informandoórgão
responsávelpela
aprovação,datada
aprovaçãoe,caso
oemissordivulgue
apolítica,locaisna
redemundialde
computadores
ondeodocumento
podeser
consultado
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Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

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

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

Pagamento dividendo

Exercício social 31/12/2020

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Montante

Pagamento dividendo

Exercício social 31/12/2019

Montante
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas
Não aplicável, dado que a Companhia é uma holding constituída em 2 de junho de 2021 que não possui
controladas,coligadasoucontroladasemconjunto,umavezqueoaumentodecapitalpelosatuaisacionistasda
CompanhiamedianteaconferênciadatotalidadedasaçõesqueestesdetémnocapitalsocialdaISHTecnologia
S.A.(“ISHTecnologia”)eIntegrasysComércioeServiçosdeInformáticaLtda.(“Integrasys”),estácondicionadaà
consumaçãodasuaofertapúblicainicialdeaçõesdaCompanhia.

Desta forma, não houve declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas no exercício social
correntee/ounosúltimostrêsexercíciossociais.
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3.7 - Nível de Endividamento
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia foi constituída em 02 de junho de 2021 e não possui endividamento até 30 de junho de 2021.
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia foi constituída em 02 de junho de 2021 e não possui obrigações relacionadas a endividamento
e obrigações até 30 de junho de 2021.
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3.9 - Outras Informações Relevantes
ACompanhiafoiconstituídaem2dejunhode2021,parafinsderegistrodecompanhiaabertaeporsetratar
deumaholdingnãoapresentouresultadosnoperíodocompreendidoentre2dejunhode2021(datadesua
constituição)e30dejunhode2021.Outrossim,em29dejunhode2021,aCompanhiaaprovouaincorporação
dasempresasISHTecnologiaS.A.eIntegrasysComércioeServiçosdeInformáticaLtda.,empresassobcontrole
comumpertencentesaosatuaisacionistasdaCompanhia,sobacondiçãosuspensivadarealizaçãodaOferta.
Conforme melhor descrito no Item 10.9 deste Formulário de Referência, com o objetivo de propiciar
comparabilidadeàsinformaçõescontábeis,demonstrarumaaproximaçãohistóricadasoperaçõesdaCompanhia
apósaincorporação,amesmaoptouporapresentarnesteitemasinformaçõesderivadasdasdemonstrações
contábeiscombinadasdaCompanhia,ISHTecnologiaS.A.eIntegrasysComércioeServiçosdeInformáticaLtda.
(“GrupoISH”)em30dejunhode2021eparaosperíodosdeseismesesfindosem30dejunhode2021e2020
e das demonstrações contábeis combinadas da ISH Tecnologia S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de
InformáticaLtda.em31dedezembrode2020,2019e2018eparaosexercíciosfindosnaquelasdatas.
As informações financeiras apresentadas nos itens 3.1 a 3.8 deste Formulário de Referência refletem
informaçõesdaCompanhiacombasenassuasinformaçõescontábeisintermediáriasindividuaisem30dejunho
de201eparaoperíodocompreendidoentre2dejunho(datadaconstituição)e30dejunhode2021.
AsdemonstraçõescontábeiscombinadasedemonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH
foram elaboradas, sob a responsabilidade da Administração da Emissora, com o objetivo de apresentar as
informaçõescontábeisdasempresassobcontrolecomumpormeiodeumaúnicademonstraçãofinanceira.As
demonstraçõescontábeiscombinadasedemonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasnãodevemser
utilizadas em última análise para a tomada de qualquer decisão de investimento na Companhia, pois não
representam as demonstrações contábeis individuais ou consolidadas de uma entidade e suas controladas e
estãoapresentadasparafornecimentodeinformaçõesadicionaissobreasoperaçõesdoGrupoISH,nãodevem
serconsideradasparafinsdecálculodedividendos,impostosouparaquaisqueroutrosfinssocietáriosenãosão
indicativasderesultadosqueteriamocorridoseosnegóciostivessemsidoconduzidoscomoumaúnicaunidade
de negócio durante os períodos apresentados e nem são necessariamente indicativas dos resultados
consolidadosfuturosdasoperaçõesouaposiçãofinanceiraconsolidadadaCompanhia.
AISHTechS.A.,ISHTecnologiaS.A.eaIntegrasysComércioeServiçosdeInformáticaLtda.foramasentidades
consideradasnoprocessodeelaboraçãodasdemonstraçõescontábeiscombinadasedemonstraçõescontábeis
intermediáriascombinadasdoGrupoISH.Asentidadessujeitasàcombinaçãoestiveramsobcontrolecomum
durantetodososexercícioscobertospelasdemonstraçõescontábeiscombinadasedemonstraçõescontábeis
intermediáriascombinadas,cujaavaliaçãofoibaseadanadefiniçãodecontroledopronunciamentotécnicoCPC
36(R3)eIFRS10.
O Grupo ISH possui contratos de empréstimos e de financiamentos que preveem hipóteses de vencimento
antecipado,asquaisincluem,dentreoutrascláusulasde“crossdefault”e“crossacceleration”,conformepadrão
demercadoparaessetipodeoperação.Osindicadoresfinanceirosquepoderãoensejarem“crossdefault”e
“crossacceleration” sãoconstantementemonitoradosafimdeevitaraexecuçãodetaiscláusulas.Alémdisso,
ascontroladasdaCompanhiapossuemdoiscontratosfinanceiroscomprevisãodevencimentoantecipadono
caso(i)darazãoentreaDívidaFinanceiraLíquidaeoEBITDAnãosermenorouiguala2,5vezes,apartirde2020,
atéovencimentodocontrato,noanode2025;e(ii)darazãoentreadívidalíquidaeoEBITDAnãosermenorou
iguala(a)2vezesem2020;(b)1,75vezem2021;e(c)1,5vezem2022,comvencimentonoanode2023.Para
maisinformaçõesacercadoendividamentodoGrupoISH,videitem10.1,“f”,desteFormuláriodeReferência,
bemcomovideitem4.1nofatorderisco“ACompanhiaesuascontroladasestãosujeitasacertasobrigações
financeiras(covenants)elimitaçõesaoendividamentonostermosdosseuscontratosfinanceirosepoderãonão
sercapazesdeatenderataisdisposiçõesrestritivas,bemcomopoderãonãoconseguircumprircomosíndices
financeiros,podendocausarimpactosadversosfinanceiros.”
OGrupoISHnãorealizouofertapúblicadedistribuiçãodevaloresmobiliáriosnosexercíciossociaisencerrados
em31dedezembrode2020,2019,2018ounoexercíciosocialcorrente,nemcedeu/alienou/transferiuqualquer
recebível e/ou título, para emissão de Debênture ou Notas Promissórias, e não têm qualquer
cessão/alienação/transferência de direitos creditórios para compor ativos subjacentes a cotas de Fundos de
InvestimentoemDireitosCreditórios.
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3.9 - Outras Informações Relevantes
A seguir apresentamos os subitens da seção 3.1 com base nas demonstrações contábeis combinadas e
demonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH.

(Reais)
Acervo
Líquido

Últ.Inf.Contábil
(30/06/2021)

Exercíciosocial
(31/12/2020)

Exercíciosocial
(31/12/2019)

Exercíciosocial
(31/12/2018)

6.767.000,00

(1.555.000,00)

(5.809.000,00)

(3.311.000,00)

AtivoTotal

173.533.000,00

169.331.000,00

112.130.000,00

81.579.000,00

Rec.Liq.

131.375.000,00

223.263.000,00

156.042.000,00

120.324.000,00

LucroBruto

44.504.000,00

69.876.000,00

52.595.000,00

48.189.000,00

Lucro
Líquido

9.308.000,00

7.098.000,00

2.877.000,00

5.404.000,00


A seguir apresentamos os subitens da seção 3.2 com base nas demonstrações contábeis combinadas e
demonstraçõescontábeisintermediáriasdoGrupoISH.
EBITDA,EBITDAAjustado,MargemEBITDAeMargemEBITDAAjustado

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), sigla em inglês para denominar
LAJIDA(LucrosAntesdeJuros,Impostos,DepreciaçõeseAmortizações)éumamediçãonãocontábilelaborada
peloGrupoISHemconsonânciacomaInstruçãodaComissãodeValoresMobiliários(“CVM”)nº527,de4de
outubrode2012(“InstruçãoCVM527”),econsistenolucrolíquidodoperíodo/exercícioajustadopeloresultado
financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelos custos e despesas de
depreciaçãoeamortização.
AMargemEBITDA,écalculadapeloEBITDAdivididopelareceitalíquida(“MargemEBITDA”).
OGrupoISHutilizaoEBITDAeaMargemEBITDAcomomedidasdeperformanceparaefeitogerencialepara
comparaçãocomempresassimilares.EmboraoEBITDApossuaumsignificadopadrão,nostermosdoartigo3º,
incisoI,daInstruçãoCVMnº527/12,oGrupoISHnãopodegarantirqueoutrassociedades,inclusivecompanhias
fechadas,adotarãoessesignificadopadrão.Nessesentido,casoosignificadopadrãoinstituídopelaInstrução
CVM nº 527/12 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado pelo Grupo ISH pode não ser
comparávelaoEBITDAdivulgadoporoutrassociedades.
OEBITDAAjustadoéumamediçãonãocontábilelaboradapeloGrupoISHeconsistenoEBITDAajustadopor
despesas referentes à assessoria da Falconi e da Conquer junto aos times de gestão e execução da ISH para
adequaçãoapráticasdeliderançaeestratégiadaCompanhia(“EBITDAAjustado”).OEBITDAAjustadonãopossui
significadopadrãoenossadefiniçãopodenãosercomparávelàquelasutilizadasporoutrasempresas.
AMargemEBITDAAjustadoécalculadapeloEBITDAAjustadodivididopelareceitalíquida(“MargemEBITDA
Ajustado”).
O EBITDA, o EBITDA Ajustado, bem como a Margem EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado, são informações
adicionaisàsdemonstraçõescontábeiscombinadasedemonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasdo
GrupoISH,masnãosãomedidascontábeisreconhecidaspelaspráticascontábeisadotadasnoBrasil(BRGAAP)
nempelasNormasInternacionaisdeRelatórioFinanceiroͲInternationalFinancialReportingStandards(“IFRS”),
emitidaspeloInternationalAccountingStandardsBoard(IASB),nãosendo,portanto,medidasdelucratividade,
desempenho operacional ou liquidez definidas pelo BR GAAP nem pelas IFRS. Adicionalmente, o EBITDA e o
EBITDAAjustadonãorepresentamosfluxosdecaixaparaosexercícios/períodosapresentadosenãodevemser
considerados como substituto ou alternativa ao lucro líquido (prejuízo), como indicador do desempenho
operacional,medidadeliquidez,tampoucocomobaseparaadistribuiçãodedividendos.
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3.9 - Outras Informações Relevantes
OEBITDA,oEBITDAAjustado,bemcomoaMargemEBITDAeaMargemEBITDAAjustadoapresentamlimitações
queafetamoseuusocomoindicadordelucratividade,liquideze/ourentabilidade,poisnãoconsideramcertas
despesasecustosintrínsecosaonegóciodoGrupoISH,quepoderiam,porsuavez,afetarsignificativamenteo
resultado operacional, tais como o resultado financeiro, o imposto de renda e contribuição social, o custo e
despesasdedepreciaçãoeamortizaçãoedespesasconsideradaspelaAdministraçãodoGrupoISHcomonão
recorrentes.
Nosexercíciosfindosem31dedezembrode2020e2019enosperíodosdeseismesesfindosem30dejunho
de2021e2020,oresultadodoGrupoISHfoiimpactadopelaadoçãodoIFRS16(CPC06ͲR2)apartirde1ºde
janeiro de 2019. Na adoção de tal norma o Grupo ISH optou pelo método retrospectivo modificado, não
reapresentandoexercícios/períodosanterioresà1ºdejaneirode2019.Destaforma,asinformaçõescontábeis
relativasaoexercíciofindoem31dedezembrode2018nãoforamajustadaspararefletiraadoçãodestanorma
e,portanto,nãosãocomparáveiscomasinformaçõescontábeisdosexercíciosfindosem31dedezembrode
2020e2019.Osprincipaisefeitostrazidospelanovanormaforam:(i)aumentodasdespesasdedepreciação
devido à amortização do direito de uso; (ii) aumento das despesas financeiras pelos juros incidentes da
atualizaçãodopassivodearrendamento;e(iii)reduçãodasdespesascomaluguéis.Paramaisinformaçõessobre
osefeitospelaadoçãodoIFRS16(CPC06ͲR2),videseção10.9desteFormuláriodeReferência.
Segue abaixo os valores do EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado para os
períodosdeseismesesfindosem30dejunhode2021e2020eexercíciosfindosem31dedezembrode2020,
2019e2018:
Períodode6
mesesfindo
em
30/06/2021

Períodode6
mesesfindo
em
30/06/2020

Exercíciosocial
findoem
31/12/2020

Exercíciosocial
findoem
31/12/2019

Exercíciosocial
findoem
31/12/2018

EBITDA(1)

26.145


16.437

33.051

25.874

28.004

Margem
EBITDA(1)(2)

19,9%

16,9%

14,8%

16,6%

23,3%

EBITDA
Ajustado(1)

26.624

16.437

33.051

25.874

28.004

MargemEBITDA
Ajustado(1)(3)

20,3%

16,9%

14,8%

16,6%

23,3%

(EmReaismil,
exceto%)

(1)Inclui os efeitos da adoção do IFRS 16 (CPC 06-R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.
(2)MargemEBITDAcalculadapeladivisãodoEBITDApelareceitalíquida.
(3)MargemEBITDAAjustadocalculadapeladivisãodoEBITDAAjustadopelareceitalíquida.



DívidaBrutaeDívidaLíquida

A Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pelo Grupo ISH e refereͲse aos empréstimos e
financiamentos(circulanteenãocirculante),acrescidodosaldodepassivodearrendamento(circulanteenão
circulante).ADívidaLíquidaécalculadacomoaDívidaBrutadeduzidado(i)caixaeequivalentesdecaixa;e(ii)
títulosevaloresmobiliários.

A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento
definidaspelaspráticascontábeisadotadasnoBrasil,nempelasIFRS,emitidaspeloIASBenãopossuemum
significadopadrão.OutrassociedadespodemcalcularaDívidaBrutaeaDívidaLíquidademaneiradiferenteao
calculadopeloGrupoISH.
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3.9 - Outras Informações Relevantes
SeguemabaixoosvaloresdaDívidabrutaelíquidaapresentadosem30dejunhode2021,eem31de
dezembrode2020,2019e2018:


Em
30/06/2021



Em
31/12/2020


Em
31/12/2019


Em
31/12/2018

Dívidabruta

105.306

104.661

62.062

39.575

Dívidalíquida

74.460

67.792

40.782

36.619

(EmReaismil)


(b)
Conciliaçãoentreosvaloresdivulgadoseosvaloresdasdemonstraçõescontábeiscombinadase
demonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH

EBITDA,MargemEBITDA,EBITDAAjustadoeMargemEBITDAAjustado

A tabela abaixo apresenta o EBITDA, a Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
apresentadospeloGrupoISHparaosperíodosdeseismesesfindosem30dejunhode2021ee2020,eparaos
exercíciosfindosem31dedezembrode2020,2019e2018:

(Emmilharesde
Reais,exceto%)

Exercíciosocialfindoem
31dedezembrode


Períododeseismesesfindoem
30dejunhode
2021

2020

2020

2019

2018

Lucrolíquidodo
período/exercício

9.308

4.255

7.098

2.877

5.404

(+)Impostode
rendae
contribuiçãosocial

4.776

2.337

3.137

1.525

4.423

(+)Resultado
financeiro,líquido

4.909

4.129

9.448

10.438

10.463

(+)Depreciaçõese
amortizações

7.152

5.716

13.328

11.034

7.714

EBITDA(1) (2)

26.145

16.437

33.051

25.874

28.004

Ͳ

Ͳ

Ͳ

(+)Despesascom
serviçosde
consultoria(3)

Ͳ
479

EBITDAAjustado
(1) (2)


26.624

16.437

33.051

25.874

28.004

Receitalíquida

131.375

97.040

223.263

156.042

120.324

MargemEBITDA(4)

19,9%

16,9%

14,8%

16,6%

23,3%

MargemEBITDA
Ajustado(5)

20,3%

16,9%

14,8%

16,6%

23,3%

(1)
O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas contábeis definidas pelo BRGAAP nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não
representam os fluxos de caixa para os exercícios/períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos ou alternativas ao
lucro líquido, como indicadores de desempenho operacional, medidas de liquidez, tampouco como base para a distribuição de dividendos. O
EBITDA e o EBITDA Ajustado não possuem significado padrão. Outras companhias podem calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de
maneira diferente ao calculado pelo Grupo ISH.
(2)
Inclui os efeitos da adoção do IFRS 16 (CPC 06-R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.
(3)
Despesas referentes à assessoria da Falconi e da Conquer junto aos times de gestão e execução do Grupo ISH para adequação das práticas
de liderança e estratégia da Companhia.
(4)
Margem EBITDA calculada pela divisão do EBITDA pela receita líquida.
(5)
Margem EBITDA Ajustado calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita líquida
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3.9 - Outras Informações Relevantes

DívidaBrutaeDívidaLíquida

AtabelaabaixoapresentaaDívidaBrutaeaDívidaLíquidaapresentadaspeloGrupoISHem30dejunhode2021,
eem31dedezembrode2020,2019e2018

(EmReaismil)

Em
30/06/2021

Em31/12/2020

Em31/12/2019

Em31/12/2018

Empréstimose
FinanciamentosͲCirculante

32.120

28.955

32.995

21.102

Empréstimose
Financiamentos–Não
Circulante

62.067

64.205

19.584

18.473

PassivosdeArrendamentoͲ
Circulante

878

842

682

Ͳ

PassivosdeArrendamento–
NãoCirculante

10.241

10.659

8.801

Ͳ

DívidaBruta

105.306

104.661

62.062

39.575

(Ͳ)CaixaeEquivalentesde
Caixa

(6.171)

(17.505)

(20.111)

(1.713)

(Ͳ)TítuloseValores
Mobiliários(circulanteenão
circulante)

(24.675)

(19.364)

(1.169)

(1.243)

DívidaLíquida

74.460


67.792

40.782

36.619


(c)
Explicaromotivopeloqualentendequetalmediçãoémaisapropriadaparaacorretacompreensão
dasuacondiçãofinanceiraedoresultadodesuasoperações
EBITDA,MargemEBITDA,EBITDAAjustadoeMargemEBITDAAjustado
OEBITDAeaMargemEBITDA,sãoindicadoresnãocontábeisutilizadospelaAdministraçãodoGrupoISHpara
aferirodesempenhooperacional,facilitandoacomparabilidadedaestruturaaolongodosanos,umavezque
correspondem a indicadores financeiros utilizados paraavaliar os resultados do Grupo ISH sem influência da
estruturadecapital,deefeitostributáriosefinanceiroseitensconsideradoscomonãousuaispeloGrupoISH.

DívidaBrutaeDívidaLíquida

O Grupo ISH entende que as métricas Dívida Bruta e Dívida Líquida oferecem uma visão abrangente sobre
alavancagem e a alocação de capital do Grupo ISH, oferecendo dados úteis na avaliação do grau de
endividamentodaCompanhia.

A seguir apresentamos os subitens da seção 3.3 com base nas demonstrações contábeis intermediárias
combinadasdoGrupoISH.
Oseventossubsequentesàsdemonstraçõescontábeisintermediáriascombinadasde30dejunhode2021do
GrupoISH,cujaemissãofoiaprovadapelaDiretoriadoGrupoISHem19deagostode2021foram:
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Reestruturaçãosocietária

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da ISH Tech S.A.
(“Companhia”)autorizaram:(i)aadministraçãodaCompanhiarealizaraaberturadecapitaldaCompanhiae
submissãodopedidoderegistrodeemissordevaloresmobiliários,categoria“A”,peranteaComissãodeValores
Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a administração da Companhia realizar o pedido de adesão da
Companhia ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo
Mercado”);(iii)arealizaçãodeofertapúblicainicialdedistribuiçãodeaçõesordináriasdeemissãodaCompanhia
a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no exterior para
investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e investidores qualificados e outros
investidoresforadosEstadosUnidosdaAméricaedoBrasil;e(v)aautorizaçãoparaqueaadministraçãoda
Companhiatometodasasmedidasnecessáriasemrelaçãoaositensanteriores.

Em18deagostode2021,aAssembleiaGeralExtraordináriadaISHTechS.A.aprovouoaumentodoseucapital
socialdeR$1,paraR$6.769,medianteaemissãode6.767.823(seismilhões,setecentasesessentaesetemil,
oitocentas e vinte e três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem integralmente
subscritas e integralizadas pelos atuais acionistas do Grupo, mediante a conferência da totalidade das ações
detidasnocapitalsocialdaISHTecnologiaeIntegrasys,condicionadoàconsumaçãodasuaofertapúblicainicial
deações.

A seguir apresentamos os subitens da seção 3.4 com base nas demonstrações contábeis combinadas e
demonstraçãocontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH.
Nãoaplicável.

A seguir apresentamos os subitens da seção 3.5 com base nas demonstrações contábeis combinadas e
demonstraçãocontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH.
Nãoaplicável.

A seguir apresentamos os subitens da seção 3.6 com base nas demonstrações contábeis combinadas e
demonstraçãocontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH.
Nãoaplicável.

A seguir apresentamos os subitens da seção 3.7 com base nas demonstrações contábeis combinadas e
demonstraçãocontábeisintermediáriascombinadasdoGrupoISH.
Exercício
Social(Em
R$,exceto
índices)

Somadopassivo
circulanteedo
passivonão
circulante

30/06/2021

164.872.000,00

30/06/2021

Ͳ

Índicede
endivida
mento

Descriçãoemotivodautilização
deoutroíndice(1)

Índicede
Endividamento

23,79



Outrosíndices
(DívidaLíquida
divididapeloEBITDA
Ajustado)

1,72

DívidaLíquida/EBITDAAjustado:
Em30dejunhode2021,aDívida
LíquidadoGrupoISH,eradeR$
74.460milenoperíododedoze
mesesencerradonaqueladatao
EBITDAAjustadoeradeR$43.238
mil,oqualrefereͲseao(i)EBITDA
Ajustadoreferenteaoexercício
socialfindoem31dedezembrode
2020R$33.051mil;
subtraídopelo(ii)EBITDAAjustado
referenteaoperíododeseismeses

Tipodeíndice
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findoem30dejunhode2020de
R$16.437mil;somadoao(iii)
EBITDAAjustadoreferenteao
períododeseismesesfindoem30
dejunhode2021deR$26.624mil
representandoumíndicedeDívida
Líquida/EBITDAAjustadode2,17
vezes.
PorDívidaLíquidaentendeͲseos
empréstimosefinanciamentos
(circulanteenãocirculante),
menososaldodecaixae
equivalentesdecaixaetítulose
valoresmobiliários.ACompanhia
entendequeoíndiceDívida
Líquida/EBITDAAjustado
representa,deformamais
adequada,oseunívelde
endividamento.Paramais
informaçõesarespeitoda
reconciliaçãodoEBITDAAjustado
veritem3.9desteFormuláriode
Referência.
31/12/2020

170.886.000,00

Índicede
Endividamento

Ͳ109,89



31/12/2020



Outrosíndices
(DívidaLíquida
divididapeloEBITDA
Ajustado)

2,05

DívidaLíquida/EBITDAAjustado:
Em31dedezembrode2020,a
DívidaLíquidadoGrupoISH,era
deR$67.792milenoexercício
socialencerradonaqueladatao
EBITDAAjustadoeradeR$
33.051mil,
representandoumíndicede
DívidaLíquida/EBITDAAjustado
de2,05vezes.
PorDívidaLíquidaentendeͲseos
empréstimosefinanciamentos
(circulanteenãocirculante),
menososaldodecaixae
equivalentesdecaixaetítulose
valoresmobiliários.ACompanhia
entendequeoíndiceDívida
Líquida/EBITDAAjustado
representa,deformamais
adequada,oseunívelde
endividamento.Paramais
informaçõesarespeitoda
reconciliaçãodoEBITDA
Ajustadoveritem3.9deste
FormuláriodeReferência.



(1)Medeacapacidadedeumaempresadepagarsuadívidaincorrida,esseíndiceéútilparadeterminarquantos
anosdeEBITDAseriamnecessáriosparapagartodasasdívidas.
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A seguir apresentamos os subitens da seção 3.8 com base nas demonstrações financeiras intermediárias
combinadasdoGrupoISH.

Ult.Inf.Contábil(30/06/2021)
TipodeObrigação
Financiamentos
Empréstimos
TítulosdeDívida
Total

Tipode
Garantia

Outras
garantiasou
privilégios

Inferioraumano

Umatrêsanos

Trêsacinco
anos

Superiora
cincoanos

Total

Real



1.505.000,00

335.000,00

0

0

1.840.000,00

Quirografária



30.615.000,00

48.351.000,00

13.381.000,00

0

92.347.000,00

N/A



0

0

0

0

0

Ͳ

Ͳ

32.120.000,00

48.686.000,00

13.381.000,00

0

94.187.000,00



Observação
OssaldosapresentadosnatabelaacimareferemͲseaosempréstimosefinanciamentos(circulanteenãocirculante)conformedemonstraçõesfinanceiras
intermediáriascombinadasdoGrupoISHem30dejunhode2021.



ÚltimoExercícioSocial(31/12/2020)
TipodeObrigação
Financiamentos
Empréstimos
TítulosdeDívida
Total

Tipode
Garantia

Outras
garantiasou
privilégios

Inferioraumano

Umatrêsanos

Trêsacinco
anos

Superiora
cincoanos

Total

Real



2.208.000,00

893.000,000

0

0

3.101.000,00

Quirografária



26.747.000,000

41.085.000,00

22.227.000,000

0

90.059.000,00

N/A



0

0

0

0

0

Ͳ

Ͳ

28.955.000,00

41.978.000,00

22.227.000,00

0

93.160.000,00

Observação
OssaldosapresentadosnatabelaacimareferemͲseaosempréstimosefinanciamentos(circulanteenãocirculante)conformedemonstraçõesfinanceiras
combinadasdoGrupoISHem31dedezembrode2020.
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OinvestimentonosvaloresmobiliáriosdeemissãodaCompanhiaenvolveaexposiçãoadeterminadosriscos.
AntesdetomarqualquerdecisãodeinvestimentoemqualquervalormobiliáriodeemissãodaCompanhia,os
potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de
Referência, os riscos mencionados abaixo, bem como as demonstrações financeiras e notas explicativas da
Companhia. Os negócios atuais e futuros, a reputação, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de
caixa,liquideze/ounegóciosfuturosdaCompanhiapoderãoserafetadosdemaneiraadversaporqualquerdos
fatoresderiscodescritosaseguir.OpreçodemercadodosvaloresmobiliáriosdeemissãodaCompanhiapoderá
diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os
potenciaisinvestidorespoderãoperdertodooupartesubstancialdeseuinvestimentonosvaloresmobiliários
deemissãodaCompanhia.OsriscosdescritosabaixosãoaquelesqueaCompanhiaconheceeacreditaque,na
datadesteFormuláriodeReferência,podemafetaradversamenteedeformarelevanteosseusnegócios.Além
disso,deveͲseressaltarque,riscosadicionaisnãoconhecidosatualmenteouconsideradosirrelevantestambém
poderãoafetaradversamenteaCompanhia.
Paraosfinsdestaseção“4.FatoresdeRisco”,excetoseexpressamenteindicadodemaneiradiversaouseo
contextoassimindicar,amençãoaumrisco,incertezaouproblemaquepoderácausarouteroucausaráouterá
“efeitoadverso”ou“impactonegativo”paraaCompanhiaesuasfuturasControladas,ouexpressõessimilares,
significaquetalrisco,incertezaouproblemapoderáoupoderiacausarefeitoadversorelevantenaparticipação
de mercado, reputação, negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou
negóciosfuturosdaCompanhiaedassuasinvestidas,bemcomonopreçodosvaloresmobiliáriosdeemissãoda
Companhia.Expressõessimilaresincluídasnestaseção“4.FatoresdeRisco”devemsercompreendidasneste
contexto.Adicionalmente,nãoobstanteasubdivisãoprevistanesteitem,feitaemobservânciaàregulamentação
aplicável,determinadosfatoresderiscoelencadosabaixopoderãotambémseraplicáveisaoutrossubitens.
(a)
RiscosRelacionadosàCompanhia

ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasariscosdemudançasnaslegislaçõesdeproteçõesde
dados,desenvolvimentodenovostiposdeataquescibernéticosenaspreferênciasdosconsumidoresepodem
nãoresponderdeformaeficienteàtaisalterações,oquepodeviraafetardemaneiraadversaaaceitaçãodos
seusprodutoseserviçosporseusclienteseseusresultados.

OsserviçoseprodutosdaCompanhiaedesuascontroladassãobaseadosemclientescujaspreferênciasnão
podemserprevistascomprecisãoeestãosujeitasamudançasrápidas,principalmentequandoconsideradaas
frequentesinovaçõestecnológicasdomundoglobalizadoatualefrequentesincertezasjurídicasdoBrasil.Senão
foremalteradososserviçosparaadequáͲlosaosgostosenecessidadesdocliente,aCompanhiae/oudesuas
controladas poderão perder seus clientes para concorrentes. Qualquer falha para antecipar, identificar e
responderàsinovaçõestecnológicasealteraçõesemlegislaçõespodeafetardemaneiraadversaaaceitaçãodos
clientesaosseusserviçoseprodutos,oquepoderia,porsuavez,afetardemaneiraadversaseunegóciobem
comosuaimagemjuntoaosconsumidores.

Atecnologiadainformaçãoeomercadodesegurançacibernéticaestãoemconstanteevolução.ACompanhiae
suasfuturascontroladaspodemnãosercapazesdeseadaptardeformasuficientementerápidaparaatenderàs
exigênciasdosclientes,preferênciasepadrõesdosetor.Podemsedepararcomobstáculosembuscadeuma
transformaçãodigitalrelacionadosàculturacorporativa,àcomplexidadeorganizacional,àfaltadeprocessos
que viabilizam a colaboração e inserção dos funcionários. Esses desafios podem provocar uma limitação no
crescimentodosseusservidoreseDataCenterseafetardeformaadversaosseusnegócioseresultados.

Senãoconseguirresponderàurgêncianoatendimentodenovospadrõesepráticasdosetor,seusservidores,
DataCentersesuatecnologiaprópriapoderãoficarultrapassadaseafetaradversamenteseusresultados.
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Alémdisso,cadavezmaisoscriminososinovamnasformasderealizarataquescibernéticosehackearpessoas
físicas e jurídicas, devendo as tecnologias desenvolvias pela Companhia e por suas controladas e/ou as
tecnologias de terceiros as quais a Companhia e suas futuras controladas representam, identificarem e
responderemanovasecadavezmaissofisticadasameaçasenquantoatendearequisitostécnicosrigorososnas
áreas de desempenho, usabilidade e disponibilidade. A demanda pelos produtos da Companhia e de suas
controladaspodemudarsignificativamentecasonãosejamcapazesdeanteciparalgumataquecibernéticoenão
sejamcapazesdeprotegerossistemas,dadosouservidoresdeseusclientes,oquepodereduzirsuacredibilidade
ecapacidadedevenderseusserviçosouprodutosfuturamente.

PelaatividadeprincipaldaCompanhiaedesuascontroladasserrespostasaincidentesdesegurançacibernética
eprevençãodeataquesvirtuais,aCompanhiaesuasfuturascontroladascombatemasatividadesdesenvolvidas
porhackers,podendoimpactarabuscaporreceitailícitadosatacantes.Destaforma,aCompanhiapodevirase
tornaralvodeataquesporhacker,oquepodeimpactarseusresultadosfinanceiros,aprestaçãodeseusserviços
esuaimagemreputacional.

A Companhia e suas futuras controladas podem ser incapazes de desenvolver novas tecnologias para
acompanhar a evolução das ameaças, das necessidades tecnológicas ou de armazenamento de dados ou
enfrentaratrasosimprevistosnadisponibilidadedenovassoluçõese,portanto,nãoatenderàsexpectativasde
seusclientes.Senãoforemcapazesdeanteciparouatenderàsnecessidadesemevoluçãoerigorosasdeseus
clientes, ou não responder rapidamente às mudanças nas expectativas ou demandas dos clientes
(desenvolvendoelançandonovassoluçõesoumelhoriasquepodemrespondercomeficáciaeeficiênciaanovas
ameaças à segurança cibernética ou necessidades tecnológicas de maneira contínua e oportuna), a posição
competitivadaCompanhiaesuasfuturascontroladas,negócioseresultadosfinanceirosserãoprejudicados.

Odesenvolvimentodeprodutosrequerinvestimento,aeficáciadenovastecnologiasémuitasvezesincerta,eo
momentoparalançamentocomercialedisponibilidadedenovassoluçõesemelhoriaséincerto.Certosserviços
ouprodutosqueaCompanhiaesuasfuturascontroladasofertampodemexigirprazosdeentregamaislongose
osseuscolaboradorespodemnãoconseguirimplementarosserviçosouprodutosatempodeimpedirumataque
cibernético.UmeventualataquecibernéticoemlargaescalaouumaalteraçãorelevantenaLeiGeraldeProteção
deDadospodemfazercomqueademandaporseusserviçosouprodutosaumentedesproporcionalmentee
impossibilitedeatenderatodososclientesquenecessitemoserviçoaomesmotempo,oquepodeterumefeito
material negativo. A ocorrência de qualquer um dos fatores acima pode afetar adversamente resultados
operacionaisdaCompanhiaedesuascontroladasecausarumriscoreputacionalnegativo.

Adicionalmente, para se preparar para um potencial evento que acarrete um aumento de demanda pelos
produtos e serviços, a Companhia e/ou suas controladas poderão ter que contratar pessoal temporário.
QualqueraumentodoscolaboradoresdaCompanhiaedesuascontroladasnãoplanejado(porexemplo,devido
àduraçãoeaoimpactocontínuosdapandemiadacovidͲ19sobreaprestaçãodeserviçosedemandadosseus
clientes)oureduçãodademandaporserviçosduranteesteperíododepicodedemandas,podeobrigaravender
produtos e serviços a um preço substancialmente menor, o que afetaria negativamente seus resultados
operacionaisecondiçãofinanceira.Taisflutuaçõesemseusresultadosoperacionaisecondiçãofinanceirapodem
afetarovalordemercadodesuasaçõesordinárias.

Porfim,aintroduçãodenovosprodutosouserviçosporconcorrentes,aaceitaçãodomercadodeprodutosou
serviços com base em tecnologias emergentes e a evolução de novos padrões, sejam formalizados ou não,
podemtornarassoluçõesexistentesouasestratégiasdecrescimentoobsoletasoutornarmaisfácilparaoutros
produtoseserviçoscompetiremcomsoluçõesdaCompanhiaedesuascontroladas.Alémdisso,osciberataques
modernos são qualificados para se adaptar a novas tecnologias e desenvolver novos métodos de clientes
violadores.
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Taismudançasnanaturezadasameaçasàsegurançacibernéticapodemresultaremumamudançanosgastos
comsegurançacibernética,tecnologiasdainformaçãoecomasnuvensdesenvolvidaspelaCompanhiaenas
preferênciasdesoluçõespelosclientesdaCompanhiaedesuascontroladas.Alémdisso,quaisqueralterações
nos padrões de conformidade ou requisitos de auditoria aplicáveis aos seus clientes empresariais e
governamentais que não enfatizar os tipos de controles, monitoramento e análises que as soluções da
Companhiafornecem,impactariamadversamentesuademanda.Seassoluçõesnãoforemvistaspelosclientes
comonecessáriasoueficazesparaatenderàssuasnecessidadesdesegurançacibernética,armazenamentode
dadosouinfraestruturadeTI,areceitadaCompanhiaedesuascontroladaspodenãocrescertãorapidamente
quantooesperadoou,ainda,diminuir,eseusnegóciosseremprejudicados.

Incidentesdesegurançacibernética,incluindoataquesàinfraestruturaoueventuaisimperfeições,falhasou
atrasosemprodutoseserviçosnecessáriosparamantersistemasdeTIpodemresultaremdanosfinanceirose
reputacionaisenaperdadecontratos.

IncidentesdesegurançacibernéticapodemresultaremapropriaçãoindevidadeinformaçõesdaCompanhiae
desuascontroladase/oudasinformaçõesdeseusclientesouemtempodeinatividadeemseusservidoresou
operações,oquepodeafetáͲlamaterialeadversamente,inclusivesuareputação.Eventualperdadepropriedade
intelectual,segredoscomerciaisououtrasinformaçõescomerciaissensíveisouainterrupçãodassuasoperações
podemafetarnegativamenteosresultadosfinanceirosdaCompanhiaedesuascontroladas.

Além disso, as operações da Companhia e de suas controladas estão sujeitas a ocorrência de eventuais
imperfeições,falhasouatrasosemprodutoseserviçosquepodemgeraraperdadecontratos.Osprodutose
serviços oferecidos pela Companhia e por suas controladas são tecnicamente complexos que, quando
introduzidos pela primeira vez ou lançados como novas versões, podem conter defeitos difíceis de serem
detectadosecorrigidosemtemposconsideradosaceitáveis.

Pelas soluções e produtos da Companhia e de suas controladas e/ou seu parceiros tecnológicos serem
complexos,erros,defeitos,interrupçõesououtrosproblemasdedesempenhopodemocorrer.Porexemplo,é
possível enfrentar interrupções e outros problemas de desempenho devido a uma variedade de fatores,
incluindo, mas não se limitando a mudanças na infraestrutura, erros humanos ou de software, restrições de
capacidadedevidoaumnúmeroesmagadordeusuáriosacessarossistemasouDataCenterssimultaneamente,
fraudeouataquesdesegurança.Emalgunscasos,aCompanhiae/ousuascontroladaspoderãonãosercapazes
deidentificaracausa(oucausas)dessesproblemasdentrodeumperíodoaceitáveldetempo.Interrupçõesnas
soluções,incluindoaoperaçãodainteligênciacibernéticadarededeameaçasedoarmazenamentodedados
dosclientes,podeimpactarareceitadaCompanhiaedesuascontroladasoufazercomqueseusclientesdeixem
defazernegóciosconsigo.

Oregularfuncionamentodossistemasdetecnologiadainformaçãopodesercomprometidotambémporfalhas
na infraestrutura de telecomunicação, sendo que uma interrupção prolongada poderá prejudicar o contínuo
funcionamento das operações dos clientes da Companhia ou de suas controladas. Assim, a existência de
quaisquerfalhas,defeitoseatrasosnasentregasecorreçõespodemfazercomqueorelacionamentocomos
clientes seja abalado,tendocomo resultado a perda da reputação e da força da marca, prováveis processos
administrativos ou judiciais, bem como desembolsos financeiros ou na perda de contratos. A ocorrência de
qualquerumdessesfatorespoderáafetaradversamenteasatividadesdaCompanhiaedesuascontroladas.

OriscodeocorrênciadeincidentescibernéticospoderáseracentuadoemvirtudedapandemiadacovidͲ19.
Devido àgraves pandemias(taiscomo a pandemia da covidͲ19 enovas ondasdecontaminaçãodecorrentes
desta) ou adoção de novo modelo organizacional, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da
Companhiaaumentaram,sendoquenosescritóriosadministrativosdaCompanhiahouve,duranteumperíodo,
adoçãoderegimedeteletrabalhoparaamaiorpartedoscolaboradoresadministrativoseaprofundamentoda
utilizaçãodeferramentasdecomunicaçãoàdistância.Umperíodoprologandoderegimedeteletrabalhopode
aumentarosriscosoperacionais,incluindo,entreoutros,oriscodesegurançacibernética,oquepodeprejudicar
acapacidadedaCompanhiadegerenciarseusnegócios.Assim,umafalhanasegurançacibernéticadossistemas
internosdaCompanhiapoderáprejudicarsuareputaçãoemarcae,ainda,podecausarumefeitoadversopara
osnegócioseresultadosdaCompanhia.
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A impossibilidade de implementar a estratégia de crescimento orgânico da Companhia poderá afetar
adversamenteaCompanhia esuasfuturascontroladas.
AcapacidadedeexpansãoorgânicadaCompanhiaedesuascontroladasdependedeinúmerosfatoresqueestão
foradeseucontrole,taiscomodemandadeseusclientes,sistemasdetecnologiadainformaçãoedisponibilidade
demãodeobracapazdeperformarseusserviçosedesenvolverseusprodutosadequadamente.Alémdisso,a
capacidadedeexpansãopoderáserprejudicadasenãoforemcapazesdecaptarnovosclientesoumanteros
clientes atuais. Ainda, os novos clientes poderão não alcançar o nível de receita e lucratividade no tempo
estimado, em comparação ao apresentado por clientes antigos. Caso a Companhia não seja capaz de
implementar a sua estratégia de crescimento orgânico, poderá sofrer uma desmobilização da equipe de
colaboradoreseatrasaraimplementaçãodenovossoftwareseprodutosemdesenvolvimento,oquepoderá
afetaradversamenteosnegócioseresultadosoperacionaisdaCompanhia.

Ademais,casovenhaaexpandirsuasoperaçõesparaservidoresousistemasondeaindanãoatua,aCompanhia
esuasfuturascontroladaspoderãoenfrentardificuldaderelacionadaaopoucoconhecimentoenãoserbemͲ
sucedidaemnovosinvestimentos.OsucessodaCompanhiaedesuascontroladasdependedasuacapacidade
deimplementareintegrarnovosserviçosealinháͲlosàdemandadosclientes.Tendoemvistaosconstantes
avançostecnológicosdomercadodeTIequeasnecessidadesdosclientessãocadavezmaiscomplexaseestes
demandamconstantementenovosserviçoseprodutos,épossívelqueaCompanhianãotenhaacapacidadede
desenvolvernovassoluçõesoudeseadaptaramudançastecnológicasedepadrõesdemercado,bemcomode
melhorarodesempenhodosseusserviçoserespectivaconfiabilidade.Asadaptaçõesàsmudançastecnológicas
podem envolver investimentos substanciais, que poderão afetar seus resultados operacionais e situação
financeira.
AestratégiadecrescimentodaCompanhiaedesuascontroladaspodedemandarumaexpansãonacapacidade
dasedeedosescritóriosoperacionaisoucontrataçãodenovoscolaboradores.Caso,porqualquermotivo,não
sejapossívelencontrarlocaisadequadosparaestabelecernovosescritóriosoperacionais,oucontratareintegrar
novoscolaboradorescapazesdeexecutarserviçosdemaneiraeficaz,aCompanhiaesuascontroladaspoderão
nãoconseguirentregarosserviçosouprodutosofertados,oquepoderágerarumefeitonegativo.

Nestesentido,nãoépossívelassegurarqueacapacidadedegerenciamentodecrescimentodaCompanhiaede
suascontroladasserábemͲsucedidaouquenãointerferiráadversamentenaestruturajáexistente.Casonão
sejamcapazesdegerenciarocrescimentodeformasatisfatória,aCompanhiaesuasfuturascontroladaspodem
perdersuaposiçãonomercado,oquepoderáterumefeitoadversorelevantesobresuascondiçõesfinanceiras,
resultadosoperacionaiseovalordemercadodosvaloresmobiliáriosdesuaemissão.

AestratégiadecrescimentoinorgânicodaCompanhiaedesuascontroladaseseusresultadosfinanceirose
operacionais poderão ser adversamente afetados caso as operações e negociações de aquisições em
andamento e as intenções de aquisições futuras não gerarem o retorno esperado, resultarem em passivos
provenientesdasempresasadquiridasouseaCompanhiaesuasfuturascontroladasnãoconseguiremintegrar
asempresasdeformasatisfatória.

A estratégia de crescimento inorgânico da Companhia e de suas controladas inclui a aquisição de ativos ou
empresasqueoferecemprodutoseserviçostecnológicos.Nãoépossívelassegurarqueaatualestratégiade
aquisiçãotraráresultadospositivosnofuturo.ÉpossívelqueaCompanhiaesuasfuturascontroladasenfrentem
atrasos na execução do pipeline de aquisições que podem afetar adversamente os resultados em trimestres
futurosouresultadosanuais.

OcrescimentodaCompanhiaedesuascontroladas,atéomomento,nãodeveserconsideradocomoindicativo
decrescimentofuturo,sendoqueaCompanhiaesuasfuturascontroladaspodemnãoconseguirgerenciaro
crescimentopormeiodeaquisiçõesdemaneiraeficaz.
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Os riscos que a Companhia e suas futuras controladas podem enfrentar no âmbito destas aquisições e dos
processosdeintegraçãodealgumdosativosoudealgumadasempresasadquiridasincluem,dentreoutros,os
seguintes fatores: (i) possível interrupção das operações em curso e desvio da atenção por parte da
administraçãoparaatividadesdetransição,aquisiçãoouintegração;(ii)dificuldadenaintegraçãodasoperações
eatividadesdeativosedasempresasadquiridasnosentidodeobteraseconomiasdeescalaeosganhosde
eficiênciaprevistos,alémdeoutrasincompatibilidades,inclusivenaintegraçãoderecursoshumanosedeoutros
recursosadministrativos;(iii)perdadeadministradoresecolaboradoresimportantesnaconduçãodosnegócios
adquiridos;(iv)deterioraçãonasrelaçõescomclientes,parceirosoufornecedoresdetecnologiaedeprodutos
terceirizados,tantodaCompanhiaedesuascontroladas,comodasempresasadquiridas;(v)umaaquisição,após
realizada,podenãosemostraradequadaaestratégiadenegóciosdoGrupoISHdaformaesperada,podendo
demandar investimentos adicionais não previstos inicialmente ou não apresentar o retorno esperado do
investimentorealizado;(vi)aCompanhiaesuasfuturascontroladaspodemterdificuldadesrelacionadas:(a)à
gestão dos produtos e serviços adquiridos; ou (b) à entrada em novos mercados nos quais não possuem
experiênciaouquetenhamexperiênciaprévialimitada;(c)aosconcorrentesquetenhamposiçõesdemercado
maisforteseconsolidadasnosprodutoseserviçosadquiridos;ou(d)àsautorizaçõesregulatóriasnecessárias
para os produtos e serviços adquiridos ou da própria empresa adquirida; (vii) dificuldades para incorporar
produtoseserviçosadquiridosnaslinhasdeprodutoseserviçosexistentesdaCompanhiaedesuascontroladas,
bem como manter padrões, controles, procedimentos, suporte e políticas de forma uniforme; (viii); como
resultado das aquisições, podem existir linhas de produtos e serviços diversos oferecidos, precificados e
suportadosdeformasdistintas,podendoafetaraqualidadedoatendimento,adecisãodecompradocliente
paraosclientesdaCompanhiaedesuascontroladaseatrasosemseusfornecimentosouentregas;(ix)podem
existir despesas não previstas ou custos superiores aos previstos decorrentes do contínuo apoio e
desenvolvimentodeprodutoseserviçosadquiridos,doaumentodosserviçosdesuporteoferecidosaosnovos
produtoseserviçosoudeoperaçõesrelacionadasquesejammaiscomplicadasdoqueprevistospelaCompanhia
e/ou por suas controladas; (x) prejuízos decorrentes de falhas na diligência quando da realização de tais
aquisiçõesoudeocorrênciadecontingênciasnãoprevistas;(xi)aCompanhiaesuasfuturascontroladaspodem
nãosercapazesdeobteraprovaçõesrápidasouestaremsujeitasacertaslimitações,restriçõesououtrassanções
impostasaosseusnegócioseaosativosouempresasadquiridasporautoridadesdedefesadaconcorrência,
sindicatos,órgãosouagênciasreguladoras,demaisautoridadesgovernamentaisouórgãossimilaresquepodem
afetaradversamenteseusnegócios,resultadosemtrimestresfuturosouresultadosanuais,planosdeintegração
edeofertadosprodutoseserviçosadquiridos;(xii)autilizaçãodecaixacomoformadefinanciamentopara
aquisiçõespodelimitaroutrosgastospotenciais,incluindorecompradeaçõesepagamentodedividendos;(xiii)
a Companhia e suas futuras controladas podem sofrer demandas judiciais, administrativas e/ou arbitrais
relacionadasapassivosdosativosoudasempresasadquiridaseseremobrigadasapagarvaloresparaosquais
nãotenhamdireitoàindenizaçãodestesrespectivosvendedoresouemrelaçãoaosquaisnãoconsigamreceber,
total ou parcialmente, a indenização acordada com esses respectivos vendedores; (xiv) a Companhia e suas
futuras controladas podem sofrer questionamentos das autoridades fiscais referentes ao registro e a
amortizaçãodeágiosparafinsfiscais,bemcomopoderáhaverpotencialperdanovalorrecuperáveldoágio
resultante de aquisições ou potencial acúmulo de contingências identificadas pré aquisição dos ativos e
empresasadquiridos;e(xv)aCompanhiaesuasfuturascontroladaspodemterdificuldadesdeaprovaçãopor
partedecredores,sóciosououtrosterceirosdecertostermosecondiçõesprevistosnasaquisições.

Destaforma,aCompanhiaesuasfuturascontroladaspodemnãoserbemͲsucedidasaolidarcomestesououtros
riscos,ouproblemasrelacionadosaqualqueraquisiçãofutura,podendoserafetadasadversamentepelosativos
ouempresasadquiridosouquevenhamaseradquiridos.Amaterializaçãodequalquerriscorelacionadoauma
aquisiçãopoderáafetaradversamenteosnegócios,resultadosoperacionais,situaçãofinanceiraeovalordos
valoresmobiliáriosdaCompanhiaedesuascontroladas.
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A Companhia, suas controladas e/ou seus administradores e acionistas controladores estão sujeitos à
eventuais decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais que podem acarretar
impactosadversosfinanceirosereputacionais.

ACompanhiaesuasfuturascontroladas,seusadministradoresouseusacionistascontroladoressãoepoderão
serréusemprocessosjudiciais,administrativosearbitraisnocursonormaldosseusnegócios,incluindo,mas
nãoselimitandoaquestõescíveis,tributárias,trabalhistas,societárias,depropriedadeintelectual,regulatórias,
concorrenciais,ambientaisecriminais,alémdeprocessosadministrativossancionadores/punitivos,termosde
ajustamentosdecondutas(TAC)investigaçõeseinquéritoscíveisecriminaisnoâmbitodeórgãosdecontrole
comoControladoriaGeraldaUnião(CGU),TribunaldeContasdaUnião,TribunaisdeContasEstaduais,CVM,
dentre outros, cujos resultados podem ser desfavoráveis. Decisões contrárias aos seus interesses, que
eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a realização dos negócios conforme inicialmente
planejados,poderãocausarumefeitoadverso.Alémdisso,aCompanhiaesuasfuturascontroladastambém
podemserpartesemprocessosjudiciaiseadministrativosqueestãoalémdocursonormaldeseusnegócios,
quepodemacarretarimpactosadversosàsuaimagem.Adecisãofinaldessesprocessospodeexcederasreservas
daISHTecnologia.Casoasprovisõesnãosejamsuficientesparapagartaiscontingênciasquandodevidas,diante
deaspectossubjetivosejulgamentoscríticosexercidospelaadministraçãonadeterminaçãodapossibilidadede
perda atribuída a cada processo, incorrerão em custos maiores que os estimados, os quais, se significativos,
poderãoafetaradversamenteosresultadosoperacionaisefinanceirosecausarimpactosnareputaçãoeimagem
daCompanhiaedesuascontroladas.

Oenvolvimentodosseusadministradoreseacionistascontroladoresemprocessosdequalquernaturezaque
prejudiquemsuaimagem,oudecisõesquesejamcontráriasaosseusinteresses,incluindodecisõesqueimpeçam
aCompanhiaesuasfuturascontroladasdeconduziremseusnegóciosconformeplanejadooriginalmente,podem
viraterumefeitoadversorelevante,especialmenteàimagemdaCompanhia.

Alémdisso,aCompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasaprocessostrabalhistasnofuturo,sejapor
partedeseusempregados,exͲempregados,terceirizados,prestadoresdeserviçosautônomos,dentreoutros.
Nãohácomosegarantirqueoresultadodessesprocessosseráfavorávelouqueasprovisõesserãosuficientes
paracobrirtodasasresponsabilidadesdecorrentesdetaisprocessos.ACompanhiaesuasfuturascontroladas
também podem estar sujeitas a fiscalizações periódicas e regulares por órgãos governamentais, incluindo o
MinistériodaEconomia–SecretariadeInspeçãodoTrabalhoeoMinistérioPúblicodoTrabalho,emrelaçãoà
conformidade das práticas com as obrigações legais trabalhistas, incluindo situações envolvendo a saúde e
segurançanotrabalho.Essasfiscalizaçõespodemresultaremmultaseaçõesjudiciaisquepodemnosafetarde
formarelevanteeadversa.

Decisões judiciais e administrativas desfavoráveis à Companhia e/ou seus administradores e acionistas,
especialmenteemprocessosenvolvendovaloresrelevantes,matériassensíveisecausasconexas,quealcancem
valoressubstanciais,causemimpactonaimagemdaCompanhiaouimpeçamarealizaçãodenegóciosconforme
inicialmenteplanejadospoderãocausarumefeitoadversonosresultadosdaCompanhia,bemcomoosnegócios,
asituaçãofinanceiraeovalordemercadodasaçõesdaCompanhiapodemseradversamenteafetados.

A Companhia e suas futuras controladas poderão enfrentar obstáculos para prestar ou oferecer garantias
requeridas em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Adicionalmente, a Companhia e suas futuras
controladas estão sujeitas à fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais e municipais. Essas
autoridades poderão autuáͲlas e tais autuações podem se converter em processos administrativos e,
posteriormente,emprocessosjudiciais.

Decisõescontráriasdevaloressubstanciaisouqueafetemasmarcas,imagemouhabilidadedeexecutarsuas
operaçõesplanejadas,poderãocausarumefeitoadversonosseusnegócios,reputação,condiçãofinanceirae
resultadosoperacionais.Comrelaçãoaessesprocessosouprocedimentos,videitens4.3,4.4,4.5e4.6deste
FormuláriodeReferência.
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UmapartedareceitadacontroladaISHTecnologiaégeradaporvendasaentidadesgovernamentais,que
estãosujeitasaumasériededesafioseriscospodendoimpactaradversamenteseusresultadosfinanceirose
suaimagemreputacional.
As vendas para órgãos governamentais federais, estaduais e municipais foram responsáveis por 11,4% dos
contratosfechadosnosemestrefindoem30dejunhode2021daISHTecnologia,24,8%dasvendasde2020,
26,1%dasvendasde2019e38,8%dasvendasde2018eosrespectivospercentuaisdareceitadaISHTecnologia
geradaporvendasaentidadesgovernamentaisrepresentam16,6%em30dejunhode2021,35,8%em2020,
37,5% em 2019 e 46,5% em 2018. É possível que entidades governamentais anunciem reduções ou
experimentempressãoparareduzirosgastos,incluindorestriçõesorçamentárias,especialmenteapósacrise
econômicadecorrentedapandemiadacovidͲ19edacrisepolíticavividanoBrasilatualmente.Ainda,poderá
ocorrer uma mudança nas prioridades de gastos de entidades governamentais ou eventual suspensão
temporária de contratação com o poder público, podendo afetar adversamente as vendas dos produtos e
serviçosdaISHTecnologiaparaessasentidades,fazendocomqueasvendasparaestesetorsereduzamainda
maisdoqueoprevisto,podendoacarretarnareduçãodesuareceitaemargemlíquida.

As vendas a entidades governamentais estão sujeitas a vários riscos, especialmente aqueles referentes às
licitações e necessidade de transparência. Vender para entidades governamentais pode ser altamente
competitivo, caro e demorado, muitas vezes exigindo tempo e despesas iniciais significativas, sem qualquer
garantiadequeaISHTecnologiairáganharoscertameslicitatóriosevenderseusprodutoscomsucesso.
Alémdisso,contratarcomaadministraçãopúblicapodemexigirtermosdecontratodiferentesdoscontratos
padrão da ISH Tecnologia. Contratos administrativos podem exigir a manutenção de certas autorizações de
segurança para instalações e funcionários e preços específicos, o que pode envolver tempo e esforço
administrativoquepodemresultaremcustosadicionaiseatrasos.Alémdisso,ademandagovernamentalpelos
produtos e serviços da Companhia pode ser mais volátil, pois é afetada pelos ciclos orçamentários do setor
público,aberturadeprocessoslicitatórios,autorizaçõesdefinanciamentoeopotencialparareduçõesouatrasos
definanciamento,tornandootempoparafechartaistransaçõesmaisdifíceisdeprever.Esseriscoaumentaà
medidaqueotamanhodessasvendasaentidadesgovernamentaisaumenta.Seousodosprodutoseserviços
se expandem para usos mais sensíveis, seguros ou de missão crítica pelos clientes governamentais, a ISH
Tecnologia poderá estar sujeita a um maior controle de transparência, com risco potencial de reputação ou
responsabilidadepotencialseosprodutosnãofuncionaremconformeoesperadoousenãocumprirostermos
ourequisitosdoscontratosadministrativos.
A administração pública pode ter direitos contratuais ou outros direitos legais para rescindir contratos,
especialmentecombasenaLei8.666,de21dejunhode1993enaLei14.133,de1ºdeabrilde2021(NovaLei
de Licitações e Contratos Administrativos), por conveniência ou devido a uma inadimplência, e qualquer a
rescisãopodeafetaradversamenteosresultadosoperacionaisfuturosdaCompanhia.Ainda,osórgãospúblicos
rotineiramenteauditameinvestigamcontratadosgovernamentaisepodemosestarsujeitosataisauditoriase
investigações.Seumaauditoriaouinvestigaçãodescobriratividadesimprópriasouilegais,incluindoqualquer
usoindevidodeinformaçõesconfidenciaisouclassificadaspelosfuncionáriosdaISHTecnologia,estapoderá
estarsujeitaapenalidadescivisoucriminaisesançõesadministrativas.

AISHTecnologiapodeserpenalizadacomproibiçãodecontratarcomentesdaAdministraçãoPúblicaoque
podeacarretargravesimpactosemsuasituaçãoreputacionalefinanceira.

AISHTecnologiaéréemprocessosdecorrentesda“OperaçãoLogoff”,iniciadapelaPolíciaFederal,depoisdo
processolicitatório(PregãoPresencialnº19/2009)paraimplementaçãodoprojetoJampaDigital,quefoivencido
pelaempresaIdeiaDigitalSistemasConsultoriaeComercioLtda(“IdeiaDigital”)econtoucomaparticipaçãode
algumasempresasdoramo,dentreasquaisencontravaͲseaISHTecnologia.

Emdecorrênciada“OperaçãoLogoff”,aControladoriaGeraldaUniãoinstaurouoprocessoadministrativodenº
00190.018887/2013Ͳ25(“ProcessoAdministrativo”),edecidiuaplicaràISHTecnologiasuspensãododireitode
contratarcomaAdministraçãoPúblicaeparticipardecertameslicitatóriospor2(dois)anos.
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Eventualcondenaçãodefinitivaouareversãodadecisãoliminarde9deabrilde2019noâmbitodoagravode
instrumento ligado à ação anulatória, poderia impossibilitar a ISH Tecnologia de contratar com órgãos da
AdministraçãoPúblicaFederaleparticipardecertameslicitatóriospeloprazode2(dois)anos,podendoimpactar
suageraçãodereceitaadvindadessesetorepodendocausargravesimpactosemsuareputaçãoeimagem.Para
mais informações sobre as receitas e vendas da Companhia e de suas controladas para entidades
governamentais,videfatorderisco“UmapartedareceitadacontroladaISHTecnologiaégeradaporvendasa
entidadesgovernamentais,queestãosujeitasaumasériededesafioseriscospodendoimpactaradversamente
seusresultadosfinanceirosesuaimagemreputacional”acima.Paramaisinformaçõessobreoprocessodaação
anulatóriaedoProcessoAdministrativo,videseção4.3desteFormuláriodeReferência.

Tambémcomodesdobramentoda“OperaçãoLogoff”,oMinistérioPúblicoFederalajuizouaçãocivilpúblicade
improbidadeadministrativa,aqualpoderesultarnaproibiçãodecontratarcomoPoderPúblicopeloprazode3
a5anos(art.12,I,IIeIIIdaLeiFederal8.429/1992).

OsucessodaatividadedaCompanhia edesuascontroladasdepende,emgrandeparte,dacapacidadede
atrair,contratar,treinaremanterpessoalqualificado.Senãoconseguirematrairnovostalentose/oumanter
colaboradores qualificados em apoio as suas operações poderá prejudicar suas respectivas prestações de
serviços.

AatividadedaCompanhiaedesuascontroladasdependedeumgrandenúmerodeprofissionaisedacapacidade
que possuem em atrair, contratar, treinar e manter pessoal qualificado para atuar nas equipes comerciais e
técnicas.Porteremdependênciadoconhecimentodoscolaboradores,aperdadosseusprodutose/ouserviços
poderá atrasar ou impedir significativamente a realização dos seus objetivos e negócios. Além disso, o
crescimentoedesempenhodaCompanhiaedesuascontroladasdependememgrandepartedeesforçoseda
capacidade de sua alta administração formada por experientes executivos e colaboradores, entre eles, os
fundadoresdaCompanhiaedesuascontroladas.Aperdadestesmembrosdaaltaadministraçãopoderáafetar
demodoadversoerelevanteseusnegócioseresultadosoperacionalefinanceiro.

As práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia aumentaram, sendo que nos escritórios
administrativosdaCompanhiahouve,duranteumperíodo,adoçãoderegimedeteletrabalhoparaamaiorparte
doscolaboradoresadministrativoseaprofundamentodautilizaçãodeferramentasdecomunicaçãoàdistância.
Um período prologando de regime de teletrabalho pode aumentar os riscos operacionais, incluindo, entre
outros,oriscodesegurançacibernética,oquepodeprejudicaracapacidadedaCompanhiadegerenciarseus
negócios.Assim,umafalhanasegurançacibernéticadossistemasinternosdaCompanhiapoderáprejudicarsua
reputaçãoemarcae,ainda,podecausarumefeitoadversoparaosnegócioseresultadosdaCompanhia.

Dado o cenário atual da covidͲ19, o treinamento, manutenção e contratação de pessoal qualificado, em sua
grandemaioria,sãofeitosdeformaremota,viavídeoconferência,podendotaisatividadesseremimpactadas,
poisnãoépossívelgarantirqueaperformanceeprodutividadedosnovoscolaboradoresserãoasinformadasno
momentodacontratação.Essasituaçãopodeimpactaracapacidadederetençãoeatrairequipeespecializada.

Outro ponto relevante é que atualmente há uma competição muito forte por profissionais no mercado de
tecnologiadainformaçãoemfunçãodacarênciademãodeobraespecializadae,pelaCompanhiaesuasfuturas
controladasseremumaempresadereferênciadeserviçodesegurançadainformaçãonopaís,tambémsãoalvos
de constante tentativa, pelos seus concorrentes, de captação de seus profissionais, podendo impactar seus
indiciesderetenção.EstecenáriopodereduziracapacidadedaCompanhiaedesuascontroladasematrair,
contratarereterosprofissionais,elevandoataxadeturnover.Destaforma,épossívelqueaCompanhiaesuas
futurascontroladasnãoconsigamcontrataremanterpessoalcomasnecessáriasqualificaçõesparaatenderos
clientes,oquepoderáafetarmaterialmenteseusnegócios,resultadosoperacionaisesituaçãofinanceira.Por
issoaCompanhiaesuasfuturascontroladasacreditamseresteumfatorcríticodesucessodosnegócioseda
estratégiadecrescimento.
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Porfim,caberessaltarqueaCompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasàlegislaçãofederal,estadual
emunicipalbemcomoàregulamentaçãodediversosórgãosgovernamentais,inclusivecomrelaçãoàobrigação
decumprircotasmínimasdecontrataçãodepessoascomdeficiênciae/oudeaprendizes.ACompanhiaesuas
futuras controladas podem não ser capazes de atender tais cotas mínimas em sua integralidade. O eventual
descumprimentodasnormasaplicáveispoderáacarretar,dentreoutrasconsequências,aaplicaçãodesanções,
resultando, portanto, em efeitos adversos sobre a imagem e os negócios da Companhia, potencialmente
afetandodeformanegativaseusresultadosfinanceiroseoperacionais.

A Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas a riscos de erros humanos na oferta de serviços
gerenciados (NOC, SOC e CLOUD) e Serviços Profissionais (consultoria), os quais podem gerar prejuízos
relevantesparaseusclientes.

OscontratosdeprestaçãodeserviçosdaCompanhiaedesuascontroladaspodempreverum“AcordodeNível
deServiço”,noqualsãodefinidososníveismínimosdeatendimentoesperadopelocliente,podendoprever,por
exemplo,queumdeterminadoambientefiquedisponívelem99,5%dotempoduranteomês,previsãodeque
apósaaberturadeumincidenteoclientesejaatendidoematé15mime/ouprevisãodequeincidentesou
problemasclassificadoscomoseveridadecriticasejamresolvidosematé4h,dentreoutros.Amaiorpossibilidade
de descumprir tais acordos decorre principalmente por erros humanos, incluindo, mas não se limitando à
imperíciaderealizaroatendimentonotempoadequadoouafaltadeconhecimentoparaumadeterminada
tecnologia onde uma configuração errada pode gerar uma indisponibilidade de toda a prestação de serviço
contratada.

Nocasodedescumprimentodereferidos“AcordosdeNíveldeServiço”aCompanhiaesuasfuturascontroladas
estãosujeitasapenalidadescontratuais,taiscomoglosas,multasouimpedimentos.Aocorrênciadequalquer
umadetaispenalidadespoderáafetaradversamenteasatividadesdaCompanhiaedesuascontroladasesuas
respectivascondiçõesfinanceirasereputacionais.

AextensãodapandemiadeclaradapelaOrganizaçãoMundialdeSaúde(OMS)emrazãodadisseminaçãodo
coronavírus(covidͲ19),apercepçãodeseusefeitos,ouaformapelaqualtalpandemiaimpactaráosnegócios
da Companhia e de suas controladas depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e
imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em seus negócios, condição financeira,
resultadosdasoperaçõesefluxosdecaixae,finalmente,capacidadedecontinuaroperandoseusnegócios.
SurtosoupotenciaissurtosdedoençaspodemterumefeitoadversonasoperaçõesdaCompanhiaedesuas
controladas.Historicamente,algumasepidemiasesurtosregionaisouglobais,comoaprovocadapelozikavírus,
aprovocadapelovírusebola,pelovírusH5N5(popularmenteconhecidacomogripeaviária),afebreaftosa,pelo
vírusH1N1(influenzaA,popularmenteconhecidacomogripesuína),asíndromerespiratóriadoorientemédio
(MERS)easíndromerespiratóriaagudagrave(SARS)afetaramdeterminadossetoresdaeconomiadospaíses
emqueessasdoençassepropagaram.Em11demarçode2020,aOMSdeclarouapandemiadacovidͲ19,doença
causadapelonovocoronavírus(SARSͲCoVͲ2).Naprática,adeclaraçãosignificouoreconhecimentopelaOMSde
que,desdeentão,ovírussedisseminoupordiversoscontinentescomtransmissãosustentadaentreaspessoas.
ApandemiadacovidͲ19afetounegativamenteaeconomiaglobal,interrompeuosgastosdosconsumidoreseas
cadeiasdesuprimentosglobaisecriouumasignificativavolatilidadeeimpactonosmercadosfinanceiros.Atéa
presentedata,oBrasileraconsideradoumdoscentrosdapandemiaglobalemnúmerodecasoseóbitos.
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Cabedestacarque,assimcomonosdemaispaíses,oBrasiltemenfrentadoosurgimentodenovascepasda
covidͲ19,quetem ocasionado o aumento significativo no númerode mortos e de infectados, fatoquepode
prolongarapandemiaeasmedidasrestritivasparacontêͲlanoBrasilenomundo.Nomomentopresente,acepa
Deltaémaiscontagiosaepotencialmentemaisletaldoqueasdemais,ocasionandoumalertaquantoaoseu
avançomundialeacelerandonovasmedidasderestriçõessociais.ACompanhiaesuasfuturascontroladasnão
podemgarantirqueoutrossurtosregionaisouglobaisnãoacontecerão.E,casoaconteçam,aCompanhiaesuas
futurascontroladasnãotemcomogarantirqueserãocapazesdeimpedirumimpactonegativoemseusnegócios.
AsnovascepasdovíruseoaumentononúmerodecasospodemcausarefeitosadversosparaaCompanhiae
suas futuras controladas, tais como redução da atividade econômica e restrição de mobilidade que podem
impactar adversamente o potencial de consumo da população e a necessidade de redução da atividade
produtiva, respectivamente. Ainda, eventual contaminação de colaboradores pelas novas cepas da covidͲ19
podeacarretarumareduçãodaatividadeoperacional,quepoderácausarimpactosnosresultadosfinanceirose
operacionaisdaCompanhiaedesuascontroladas.

ComoresultadodapandemiadacovidͲ19,oscolaboradoresdaCompanhiaedesuascontroladasintensificaram
o trabalho remoto, e é possível que esse novo formato impacte negativamente a execução dos planos de
negócioseoperaçõescomerciaisdaCompanhiaedesuascontroladas.Otrabalhoremotopodevirainfluenciar
a produtividade dos colaboradores da Companhia e de suas controladas. Além disso, se, por exemplo, um
desastre natural, uma queda de energia, um problema de conectividade ou qualquer outro evento similar
impactaracapacidadedetrabalhoremotodoscolaboradoresdaCompanhia,podeserdifícilouemcertoscasos
atémesmoimpossívelmanterasatividadescomerciaisporumperíodosubstancial.Alémdisso,seapandemia
dacovidͲ19semantiverinalterada,épossívelqueaCompanhiae/ousuascontroladassoframinterrupçõescaso
seus colaboradores adoeçam fruto de uma contaminação generalizada e se encontrem incapazes de
desempenharsuasfunções.Tambémépossívelqueoperações,serviçosmóveisedeinternetsejamafetados
casosejamaplicadasnovasregulamentaçõesdemedidasrestritivasou decirculaçõesdepessoasoucasoos
serviçosprestadospelaCompanhiaeporsuascontroladasnãosejammaisconsideradoscomoessenciaispelo
DecretoFederal10.282,de20demarçode2020.

A ampliação do trabalho remoto também pode resultar em questões referentes ao direito de privacidade, à
segurançadossistemasdeTIeapossíveisoperaçõesfraudulentas,relacionadasaimplementaçãodeacessos
porfuncionárioscomprivilégiodeoperaçãoe/ouadministraçãodoambientederedecoorporativae/oupor
clientesforadosistemadeVPNdoGrupoISH.Ainda,épossívelquesejamrealizadosdownloadsdeconteúdoou
softwaresfraudulentosquepodemacarretaraviolaçãodaprivacidadedaCompanhiaedesuascontroladasque
podemafetaradversamenteaimagemdaCompanhiae/oudesuascontroladas.

Ainda, o gasto dos consumidores também poderá ser afetado negativamente pelas condições gerais
macroeconômicasepelaconfiançadoconsumidor,inclusiveosimpactosdequalquerrecessão,resultanteda
pandemiadacovidͲ19.IssopodeafetarnegativamenteaprocuraeasvendasdosserviçosdaCompanhiaede
suas controladas, caso ocorra cancelamentos de contratos por clientes que sofram impactos econômicos
decorrentesdacovidͲ19.QualquerreduçãosignificativanonúmeroenademandadeclientesdaCompanhiae
desuascontroladasdevidoàpandemiadacovidͲ19,equalquerdiminuiçãodegastosdoconsumidorapósa
pandemiapoderáresultaremperdadereceita,afetandoalucratividadeecapacidadedesuageraçãodecaixa.

SeosnegóciosdaCompanhiaedesuascontroladasnãogeraremfluxosdecaixaoperacionaissuficientes,ou
outrosrecursosnãoestiveremdisponíveisparaaCompanhiaeparasuascontroladaspormeiodeempréstimos
através das linhas de crédito ou de outras fontes, poderá não conseguir cobrir suas despesas, investir no
crescimentodoseunegócio,responderaosdesafioscompetitivosouatenderoutrasnecessidadesdeliquideze
capital,oquepodeprejudicarseusnegócios.Oscustoscomsegurotambémpodemaumentarsubstancialmente
nofuturoparacobriroscustosqueosseguradorespoderãoviraincorreremfunçãodapandemiadacovidͲ19.
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OalcancetotaldoimpactodapandemiadacovidͲ19sobreosnegócioseresultadosoperacionaisdaCompanhia
edesuascontroladasdependededesdobramentosfuturos,quesãoincertoseimprevisíveismesmocomoque
jáfoiapresentadoatéomomento,inclusiveaduraçãoeadisseminaçãodapandemia,especialnoBrasil,seu
impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a
gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para contêͲla, entre
outras.Noatualmomento,nãoépossívelestimardeformarazoávelseoalcancetotaldoimpactodapandemia
da covidͲ19poderá exacerbar os efeitos de outros fatores de risco divulgadosnestaseção doFormulário de
Referência.Porfim,oimpactodapandemiadacovidͲ19tambémpodeprecipitarouagravarosoutrosriscos
descritosnesteitem4.1doFormuláriodeReferência.Paramaioresinformaçõessobreosefeitosdapandemia
dacovidͲ19sobreasatividadesdaCompanhia,videitens7.1e10.9desteFormuláriodeReferência.

Aincapacidadeoufalhaemprotegerapropriedadeintelectualouainfraçãodapropriedadeintelectualde
terceirospodeterimpactonegativonosresultadosoperacionaisdaCompanhiaedesuascontroladas.

OvalordaCompanhiaedesuascontroladasestáassociadoàsinovaçõesdeprodutosdamarca“ISH”.Ousonão
autorizadoououtraformadeutilizaçãoindevidadasmarcasutilizadaspelaCompanhiaeporsuascontroladas
podediminuirovalordamarca“ISH”,doseunegócioousuareputaçãoecausarumdeclínionademandapor
seus produtos e serviços. Similarmente, qualquer infração ou reivindicação de violação de propriedade
intelectualdirigidacontrasisobreasmarcasutilizadas,nacionalouinternacionalmente,poderesultaremum
litígiodemoradoedispendioso,causandoatrasosnaprestaçãodeserviçosouexigindoopagamentoderoyalties
outaxasdelicenciamento.

Além disso, a Companhia e suas futuras controladas não tem como garantir que os direitos associados à
propriedadeintelectualestejamprotegidospelalegislaçãodepaísesestrangeiroseoscustosnecessáriospara
talproteção,empatentesemarcascomerciais,podemsersubstanciais.Comoresultado,aincapacidadeoufalha
em proteger sua propriedade intelectual, nacional ou internacionalmente, ou qualquer processo envolvendo
umasupostaviolaçãodepropriedadeintelectualdeterceirospelaCompanhiaoudesuascontroladaspodeter
umefeitonegativoemseusresultadosoperacionaiseimagem.

Nesse sentido, a Companhia e suas futuras controladas não podem garantir que as medidas adotadas para
proteger os seus direitosdepropriedade intelectual serão suficientes,ou queterceiros não infringirão ou se
apropriarãoindevidamentedosdireitosdepropriedadeintelectual.Omonitoramentodousonãoautorizadode
propriedade intelectual demanda esforços significativos, podendo acarretar demandas judiciais e custos não
previstosinicialmenteparaproteçãodosdireitosdepropriedadeintelectual.

A Companhia e suas futuras controladas podem não conseguir renovar os registros das suas propriedades
intelectuaisemtempohábileestãosujeitasatentativasdecontestaçãoouinvalidaçãopelosconcorrentesde
suaspropriedadesintelectuaisexistentesoufuturas.QualquerfalhadaCompanhiae/oudesuascontroladasem
protegersuapropriedadeintelectualpodeterumefeitoadversoemseusresultadosoperacionais.Paramais
informaçõessobreosativosdepropriedadeintelectualrelevantesparaaCompanhiaeparasuascontroladas,
videitem9.1(b)desteFormuláriodeReferência.

ACompanhiaesuasfuturascontroladassãoaltamentedependentesdesistemasdetecnologiadainformação
para operar seus negócios e falhas nestes sistemas podem impactar adversamente seus resultados
operacionaisefinanceiros.

A Companhia e suas futuras controladas dependem em grande parte da funcionalidade, disponibilidade,
integridadeeestabilidadeoperacionaldeseusDataCentersedeváriossistemas(seusoudeterceiros),incluindo
sistemasdearmazenamentodedadosemnuvem,sistemasderelacionamentoscomclientes,ediversosoutros
softwaresusadosparacontrolarosdadoseservidoresdeseusclientes.Consequentemente,tambémcontacom
ossistemasdetecnologiadainformaçãoprópriosparaprocessar,transmitirearmazenardadoseletrônicos,bem
comoparasecomunicarcomclienteseterceiros.

Os sistemas e dispositivos podem ser vulneráveis a quebras por defeitos nos mecanismos de segurança, no
sistemaoperacional,nosaplicativosdesoftwares,naplataformadehardwareouaindapelousoindevidopor
partedeusuários.
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Alémdisso,osseussistemasdeinformaçãopodemsofrerinterrupçõescausadaspordesastresnaturais,ataques
dehackers,problemasdetelecomunicaçõesvírus,softwaresmaliciosos,entreoutrosfatores.Naeventualidade
defalhasouinterrupçãodosseussistemasdetecnologiadainformação,aCompanhiae/ousuascontroladas
podemperderdados,ficarsujeitasàviolaçãodedadosounãoconseguirrealizartransaçõescomerciaise,dessa
forma,deixardeganharreceitasdevendas,oquepodeocasionarumefeitoadversorelevante.Adicionalmente,
tais falhas em seus sistemas de tecnologia da informação podem vir a gerar alteração ou divulgação não
autorizadadedadospessoaise/ouinformaçõesconfidenciaisdeclientes,oquepodeafetardeformaprejudicial
suasreputações,considerando,principalmente,queestaéaatividadeprincipaldoGrupoISH,conformedefinido
abaixo.

Assim,casoasegurançadossistemasdetecnologiadainformaçãodaCompanhiaedesuascontroladasseja
comprometida,areputaçãodaCompanhiaedesuascontroladaseaaceitaçãodeseusprodutoseserviçosno
mercadopoderãoserafetados.Ademais,aCompanhiae/ousuascontroladaspodemserobrigadasadespender
recursos financeiros significativos para se proteger da ameaça de eventuais quebras de segurança e para
minimizarosproblemascausadosporviolações,bemcomoporqualquerindisponibilidadedossistemasinternos
demodogeral,podendoafetarseusresultadosoperacionaisefinanceiros.

Aestruturadecontrolesinternos,bemcomoasestruturasdegovernançadaCompanhiaforamrecentemente
implementadosparafinsdeadequaçãoàsregrasaplicáveisacompanhiasabertasedecorrentesdosegmento
delistagemNovoMercadodaB3,portanto,falhasnossistemas,políticaseprocedimentosdegestãoderiscos
poderão expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar adversamente os
negóciosdaCompanhia.

Considerandosuaconstituiçãoem02dejunhode2021ecomafinalidadedeobteroregistrodesuaoferta
pública inicial de ações e consequente listagem no segmento de Novo Mercado da B3, a Companhia
recentementeimplementouasuaatualestruturadecontrolesinternos,paramaioresinformaçõesvideitem5
desteFormuláriodeReferência.Alémdisto,nessesentido,agovernançacorporativadaCompanhiatambémfoi
recentementeestabelecida,comoporexemploarecentecriaçãodoconselhodeadministraçãodaCompanhia
eaeleiçãodeseusmembros.Taisnovasestruturaspoderãonãoseremcapazesdeevitarfalhasnosmecanismos
de controles internos das sociedades do grupo, gerenciamento de riscos, das transações realizadas e do
ambienteinformatizadodaCompanhia,oquepodeexporaCompanhiaariscosquepodemafetaradversamente
seusnegócios.OsmétodosdegerenciamentoderiscosestabelecidospelaPolíticadeGerenciamentodeRiscos
daCompanhiaaprovadaem28dejulhode2021,podemnãopreverexposiçõesfuturasouseremsuficientes
contra riscos desconhecidos e que poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas
medidas históricas que a Companhia e suas futuras controladas utilizam. Além disso, outros métodos de
gerenciamentoderiscosadotadosquedependemdaavaliaçãodasinformaçõesrelativasamercados,clientes
ou outros assuntos disponíveis ao público podem não ser totalmente precisos, completos, atualizados ou
adequadamenteavaliados.AsinformaçõesemqueaCompanhiaesuasfuturascontroladassebaseiamoucom
quealimentamoumantemmodeloshistóricoseestatísticospodemserincompletasouincorretas,oquepoderá
gerarumefeitoadversorelevantesobreseusnegócios.Dessaforma,afalhaouaineficácianosseuscontroles
internospoderáterumefeitoadversosignificativoemseusnegócios.
Adicionalmente, os procedimentos de compliance e controle internos da Companhia e de suas controladas
podemnãosersuficientesparaevitaroudetectartodasascondutasimpróprias,fraudes,ataquescibernéticos
ouviolaçõesdeleisaplicáveisporpartedeseusfuncionáriosemembrosdesuaadministração,emespecialas
leis decombateacorrupção,taiscomoa LeideImprobidadeAdministrativaedaLeidePrevençãodeLavagem
deDinheiro.OsmecanismosdecombateacorrupçãoprevistosnoCódigodeCondutaeÉticadaCompanhia
podemnãosersuficientesparaocombatecontraacorrupção,formaçãodecartel,fraudes,lavagemdedinheiro,
ilicitudesemlicitaçõeseprocessosconcorrenciaisequalqueroutroatocontraaAdministraçãoPública,sejapor
partedeseusempregados,sejaporterceirosagindoemseunome.
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Não é possível garantir que os colaboradores da Companhia e/ou de suas controladas não terão condutas
fraudulentas ou desonestas que envolvam os bens, os ativos ou os relatórios/demonstrações financeiras e
contabilísticasdaCompanhia,desuascontroladasoudequaisquerterceiros.Casoseusfuncionáriosououtras
pessoas relacionadas a ela se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e
regulamentos aplicáveis ou suas políticas internas, a Companhia e suas futuras controladas poderão ser
responsabilizasporqualquerumadessasviolações,oquepoderesultarempenalidades,multasousançõesque
podemafetarsubstancialenegativamenteseusnegócioseimagem.

Incapacidade de manter níveis de capital de giro suficientes para o negócio da Companhia ou de suas
controladaspodelimitarseucrescimentoeafetáͲlasadversamente.

ConsiderandoocarátersazonaldonegóciodaCompanhiaedesuascontroladas,conformedescritonaseção7.3
(d)desteFormuláriodeReferência,podemexistirperíodosemqueanecessidadedecapitaldegiroémaior.A
Companhiaesuasfuturascontroladaspossuemcontratosfinanceiroscomcláusulasdelimitedeendividamento
que podem não ser suficientes para o montante do capital de giro necessário para implementação de suas
estratégiasdecrescimento.

Nãoexistegarantiadeque,casonecessário,aCompanhiaousuascontroladasterãooportunidadede(i)renovar
suaslinhasdecréditoatuais;(ii)teracessoanovosfinanciamentos;(iii)emitirvaloresmobiliáriosnomercado
decapitaisemcondiçõesfavoráveis;(iv)negociarosprazosdepagamentocomseusfornecedoresemcondições
atrativas;(v)receberdeseusclientesemprazosreduzidos;ou(vi)mantersuaeficiênciadeprestaçãodeserviços.
Caso essas condições não ocorram, a Companhia e suas futuras controladas poderão se tornar insolvente,
incapazes de implementar sua estratégia de crescimento e de responder a pressões de concorrentes ou de
financiar iniciativas importantes, o que poderá afetar adversamente e de forma relevante o seu resultado
operacionalesituaçãofinanceira.

ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasaoriscodecréditorelacionadoaseusclientes,bem
comoapossíveisperdasdecorrentesdeinadimplênciarelevanteaelesrelacionada.

AsreceitasdaCompanhiaedesuascontroladasdependemsignificativamentedacapacidadedeseusclientesde
pagarempelosprodutoseserviçoscontratados.Em30dejunhode2021,considerandoosúltimos12meses,a
Companhia e suas futuras controladas possuíam um percentual de 1,4% de inadimplência de seus clientes
(somandoaproximadamenteR$3.600.000,00),sendoquedestes,87,1%estãonafaixade0a60diasdeatraso.
CasoaCompanhiaesuasfuturascontroladasnãoconsigamterumprocessoadequadodeavaliaçãoderiscode
créditodepotenciaisclientesquequeiramadquirirseusprodutosouserviçosousenãopuderemimplementar
medidas para limitar a inadimplência de pagamento pelos clientes dos valores relacionados aos contratos
firmados,suasreceitaspoderãoseradversamenteafetadas.Ashipótesesquepodemgerarainterrupçãono
pagamento destes clientes incluem rescisão de contrato, dificuldades financeiras dos clientes ou de seus
negócios, inclusive em razão da pandemia do covidͲ19, término de vigência de contratos sem que haja
renovação, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, ou mesmo inadimplemento não justificado de tais
clientes,dentreoutros.

Em caso de inadimplência recorrente de parte significante dos clientes, a Companhia e de suas controladas
poderãosofrerumefeitoadversoemseusnegócios,resultadosoperacionais,situaçãofinanceiraevalordeseus
valoresmobiliário.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasacertasobrigaçõesfinanceiras(covenants)elimitações
ao endividamento nos termos dos seus contratos financeiros e poderão não ser capazes de atender a tais
disposiçõesrestritivas,bemcomopoderãonãoconseguircumprircomosíndicesfinanceiros,podendocausar
impactosadversosfinanceiros.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãoepodemviraestarsujeitasadeterminadascláusulasrestritivas
(covenants)existentesemcontratosdeempréstimosefinanciamentosdequesãoparteouvirãoaserparte,ou
aindasuassubsidiárias,combaseemindicadoresfinanceirosenãofinanceirosincluindo,entreoutras,restrições
sobre incorporações, pagamento dedividendos, aquisições e outras reestruturaçõessocietárias, cláusulas de
efeito adverso relevante, disposições de alteração de controle, falência, dissolução, recuperação judicial ou
extrajudicial.
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ACompanhiaesuasfuturascontroladassãoparteemdiversoscontratosfinanceiroseinstrumentosdedívida,
algunsdos quais exigem a manutençãode certos índices financeiros e/oude cumprimento dedeterminadas
obrigações. Dessa forma, caso a Companhia e/ou suas controladas não sejam capazes de (i) atender aos
covenantsfinanceirosestabelecidoscomseuscredoresemvirtudedecondiçõesadversasdeseuambientede
negócios;(ii)cumprircomquaisqueríndicesfinanceiros;(iii)manterasgarantiasdoscontratosdeempréstimoe
financiamentosválidas;(iv)cumprircomaspremissasdemodelofinanceiro;(v)adimplircomtodasasobrigações
financeiras contraídas, o que pode levar a um vencimento cruzado de seus instrumentos (cross default); (vi)
cumprircomseuscontratoscomclientes;(vii)obterconsentimentodeseuscredoresparaeventualalteraçãodo
objetosocialdaCompanhiaedeseuscontroladas;(viii)obterconsentimentodeseuscredoresparaaalienação
de seu estabelecimento comercial e/ou parcela significativa do ativo permanente da Companhia e de suas
controladas; e (ix) obter a autorização (waiver) de seus credores para a realização de qualquer tipo de
reestruturaçãosocietária,incluindoounãoaalienaçãodecontrolediretoouindireto,oudetitularidadedeparte
das ações das controladas da Companhia, poderá ser declarado o vencimento antecipado de parte de suas
dívidas (cross acceleration), o que pode afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais da
Companhiaedesuascontroladas.
OsprincipaiscontratosdefinanciamentodaCompanhiaedesuascontroladascontêmcláusulasdevencimento
antecipadocruzado(crossacceleration),demodoqueovencimentoantecipadodeumdoscontratospoderá
acarretaraantecipaçãodovencimentodeoutroscontratos.ACompanhiaesuasfuturascontroladaspoderão
não ser capazes de cumprir com todas as obrigações financeiras antecipadas, podendo ficar inadimplentes
peranteseuscredoresepodendoterseusresultadosimpactadosnegativamente.

Ainda,aCompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasacláusulasrestritivasquepodemlimitar,dentre
outras coisas, sua capacidade de pagar dividendos, resgatar ou recomprar capital social, incorrer em
endividamentoadicional,venderativos,criarcertosônus,firmartransaçõesdevendaerelocação,estabelecer
limitações de dividendos e outras restrições de pagamento que afetam subsidiárias restritas e consolidar,
mesclar,transferirouarrendartodosousubstancialmentetodososseusativos,oquepodeafetaradversamente
osnegócioseosresultadosoperacionaisdaCompanhiaedesuascontroladas.Paramaisinformaçõessobreos
contratosfinanceiros,videseção3.9desteFormuláriodeReferência.

ACompanhia esuasfuturascontroladasdependemdeDataCentersequalquerinterrupçãooufalhaemsua
operaçãopoderánoscausarumefeitoadverso.

Alguns dos produtos e serviços da Companhia e de suas controladas, especialmente da ISH Tecnologia,
dependem de Data Centers, situados em Vitória. Qualquer interrupção significativa, fechamento ou mal
funcionamentonaoperaçãodessesDataCentersounainfraestruturadetransportesdevidoaqualquerdesastre
danatureza,incêndios,acidentes,falhassistêmicas,outrascausasimprevistasefatoresexternosaocontroleda
Companhiaedesuascontroladas,incluindoepidemiasepandemias,taiscomoaatualpandemiadacovidͲ19,
podematrasarouprejudicaracapacidadedeprestaçãodeserviços,ouaindaresultarnadiminuiçãodademanda.

Não é possível assegurar que a Companhia e suas futuras controladas não serão solicitadas ou obrigadas a
suspenderoperaçõesouimplementarrestriçõesemsuasoperaçõesnosDataCentersounoscolaboradoresque
atuamnaoperaçãodosmesmos,comoconsequênciadapandemiadacovidͲ19,oquepodeafetarmateriale
substancialmenteaCompanhiaedesuascontroladas.

Adicionalmente, tanto a estratégia de crescimento orgânica quanto a inorgânica da Companhia e de suas
controladasdemandamaexpansãodesuacapacidadeoperacionalegeográfica.Casonãoconsigamencontrar
locaisadequadosparaestabelecernovosDataCenters,ounãoconsigamintegrarouexpandirosDataCenters
existentesdemaneiraeficaz,Companhiaesuascontroladaspoderãonãoconseguirprestarserviçosemtempo
hábil,oquepoderáacarretarefeitonegativonasvendasenaestratégiadecrescimentodaCompanhiaedesuas
controladas.
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AlgunsdosprodutoseserviçosoferecidospelaCompanhiaesuasfuturascontroladasdependemdetecnologia
licenciadaporterceiroseeventuaistérminosdessasaliançaspodematrasarolançamentoe/ouaofertade
produtosouserviçosouforçaraCompanhiaesuasfuturascontroladasapagaremtaxasdelicenciamentomais
altas,oquepoderáafetaradversamenteosnegócios,receitaseresultadosoperacionaisdaCompanhia.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasdependemdesofisticadossistemasdeinformaçõeseprocessamentos
para operar e, eventuais interrupções nesses sistemas podem afetar adversamente seus negócios, condição
financeira e seus resultados operacionais. Esses sistemas de informações e processamentos dependem de
tecnologiaesoftwareslicenciadosàCompanhiaeàssuascontroladasporterceiros.Assim,existeapossibilidade
deaCompanhiaserimpedidadeusarreferidossistemasdeinformaçõeseprocessamentoemdecorrênciade
eventual rescisão das licenças dos softwares utilizados, podendo acarretar atrasos no lançamento de novos
produtosenamanutençãodaoperaçãodeprodutoseserviçosjáexistentes.
Além disso, a Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas a pleitos por indenizações e/ou multas
contratuaisporinterrupçãodeserviçosnoscontratoscomseusclientes,problemasdequalidade,problemasde
segurança (roubo de informação, fuga de informação, integridade de dados) entre outros, em contratos de
prestaçãodeserviços,osquais,seconcretizados,podemafetaradversamenteosnegócios,condiçãofinanceira
eresultadooperacionaldaCompanhia.

Prejuízos no valor e na reputação da marca ISH podem afetar adversamente a condição financeira da
Companhiaedesuascontroladas.

O sucesso daCompanhia ede suas controladas é altamente dependente do valor e reputaçãodamarca ISH
Tecnologia,queéprimordialparaseunegócioeparaaimplementaçãodesuasestratégiasparacrescimentodo
negócio. A manutenção, promoção e posicionamento da marca dependerá de seus esforços em termos de
marketing e sua habilidade de demonstrar a consistência e boa qualidade de seus produtos, serviços e
experiências. A Companhia e suas futuras controladas dependem das mídias sociais como uma de suas
estratégiasdemarketingparaquepossaterumimpactopositivotantonovalorquantonareputaçãodesuas
marcas.

AsmarcasereputaçãodaCompanhiaedesuascontroladaspodemseradversamenteafetadossefalharnabusca
porestesobjetivos,sesuaimagemperanteopúblicoforprejudicadaporpublicidadenegativaousefalharna
entrega de inovações e produtos de alta qualidade para seus clientes. Adicionalmente, o valor da marca da
Companhiaedesuascontroladaspodemseradversamenteafetados.Qualquerprejuízoàsuamarcaereputação
podeafetaradversamentesuacondiçãofinanceira.

A Companhia e suas futuras controladas dependem da eficácia das suas campanhas de marketing e
publicidade para atingir seus resultadosoperacionais e financeiros e, se elas não forem bemsucedidas, os
resultadosoperacionais,aimagemeacondiçãofinanceiradaCompanhiapodemseradversamenteafetados.

Se as campanhas publicitária e de marketing da Companhia e de suas controladas não atenderem às metas
esperadas,istoé,nãofazendosucessoentreseusclientes,suasvendaselucratividadepoderãoserafetadas
negativamente,eaCompanhiapodenãoconseguirfortalecersuamarcacomoesperado.Consequentemente,
seusresultadosoperacionais,imagemecondiçãofinanceirapodemseradversamenteafetados.Alémdisso,se
nãoforemcapazesdeidentificarmudançasnocomportamentoenaspreferênciasdosclientesederesponder
adequadamenteemsuascampanhasdemarketingepublicidade,podemseradversamenteafetadas.
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PerdasnãocobertasouinsuficientementecobertaspelosseguroscontratadospelaCompanhiaouporsuas
controladaspodemresultaremprejuízos,oquepoderáafetáͲlasadversamente.

CertosriscosnãosãogarantidospelasapólicesdesegurodasseguradorasasquaisaCompanhiaesuasfuturas
controladas contratam (tais como riscos decorrentes de guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior,
interrupçãodecertasatividadesefalhashumanas).Alémdisso,desastresnaturais,condiçõesmeteorológicas
adversas e outros eventos podem causar danos de todo tipo, incluindo, danos na estrutura operacional, na
infraestruturaeinterrupçãodeatividades,dentreoutros.Asapólicesdeseguroatualmentecontratadaspela
Companhiaeporsuascontroladaspoderãonãoseradequadase/ousuficientesemtodasascircunstânciasou
contratodososriscos.Adicionalmente,aCompanhiae/ousuascontroladaspodemviraserresponsabilizadas
judicialmenteporeventuaisdanoscausadosaterceirose,assim,obrigadasaindenizarasrespectivasvítimas,o
quepoderáterumefeitoadversoparasi.

Ainda,acoberturadesuasapólicesdeseguroestácondicionadaaopagamentodorespectivoprêmio.Afalha
empagaressesprêmioscumuladacomaocorrênciadeumsinistropoderácolocaraCompanhiaesuasfuturas
controladasemumasituaçãoderisco,emqueodanonãoseráindenizadosobacoberturacontratadajuntoà
seguradora.Alémdisso,apólicesdeseguropoderãonãosermantidasataxascomerciaisrazoáveisouemtermos
aceitáveis.ACompanhiae/ousuascontroladaspoderãonãorecontrataracoberturacomasmesmascompanhias
seguradorasoucomcompanhiasseguradorassimilares.Todasassituaçõesdescritasacimapoderãoterumefeito
adversoparaaCompanhiaesuasfuturascontroladas.

ACompanhiae/ousuascontroladaspodemprecisarrealizarumaumentodecapitaladicionalnofuturopara
implementar sua estratégia de negócios, o que poderá resultar em uma diluição da participação de seus
acionistasnocapitalsocialemsetratandodeaçõesouvaloresmobiliáriosconversíveisoupermutáveisem
ações.

A Companhia e/ou suas controladas podem precisar de recursos adicionais no futuro para implementar sua
estratégiadenegóciosepodemoptarporobtêͲlospormeiodadistribuiçãopúblicaouprivadadeaçõesoude
títulos de dívida ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações. Na hipótese de
indisponibilidade ou restrição ao acesso de financiamentos ou dívidas, públicos ou privados, ou caso assim
decidamseusacionistas,essesrecursosadicionaispoderãoserobtidospormeiodeaumentodecapitalsocial
comaexclusãododireitodepreferênciadosatuaisacionistas,demodoquesuasparticipaçõessocietáriasno
capital social da Companhia e/ou de suas controladas poderão sofrer diluição, situação na qual seus valores
mobiliáriospoderãoseradversamenteafetados.

Dificuldadesparaobtercapitaladicionalemtermossatisfatóriospoderáatrasar,impediraexpansãoouafetar
adversamenteosnossosnegócios.Adicionalmente,opresenteriscopodeseracentuadoemvirtudedapandemia
da covidͲ19, a qual pode impor dificuldades adicionais para obtenção de novos financiamentos junto a
instituições financeiras restrições de caixa, o que poderá comprometer o cumprimento das obrigações
financeirasdaCompanhiaedesuascontroladascomterceiros,e,porconseguinte,afetardeformaadversaos
seusnegóciosecondiçãofinanceira.

UmaparalisaçãodaforçadetrabalhoougrevepodeafetarasoperaçõesdaCompanhia edesuascontroladas.

OsempregadosdaCompanhiaedesuascontroladassãorepresentadosporsindicatostrabalhistas,conforme
descritosnaseção14.4desteFormuláriodeReferênciaeestãoprotegidosporacordoscoletivosoucontratosde
trabalho semelhantes, que estão sujeitos à renegociação periódica dentro dos prazos estabelecidos por lei.
GreveseoutrasparalisaçõesouinterrupçõesdetrabalhoemqualquerumadasinstalaçõesdaCompanhiaede
suas controladas, ou que afetem qualquer um de seus fornecedores ou contratados, podem ter um efeito
adversorelevantesobresuasoperaçõeseseusnegócios.
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Se a Companhia e suas futuras controladas não cumprirem satisfatoriamente as disposições legais e
regulamentares destinadasa combater atos de corrupção, poderão ficarsujeitas amultas, penalidades ou
outrassançõesadministrativasejudiciais,epoderãoserimpactadasdeformanegativaerelevante.

A Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (“Lei Anticorrupção”) introduziu o conceito de responsabilidade
objetiva, no âmbito administrativo e civil, para pessoas jurídicas envolvidas em atos lesivos à administração
pública, nacional ou estrangeira, sujeitando o infrator a penalidades cíveis e administrativas. Os controles
internosdaCompanhiaedesuascontroladasparapromoverqueseusempregados,representantesouagentes
intermediáriospratiquemseusatosemconformidadecomoqueépropostoemseuCódigodeÉticapoderãoser
ineficazes, o que pode resultar na prática de atos que violem a Lei Anticorrupção ou outras leis relativas à
prevençãoecombateàcorrupçãoefraudes.ConformeaLeiAnticorrupção,asempresasqueforemconsideradas
culpadasporatosdecorrupçãopoderãosersujeitasamultasnovalordeaté20%dofaturamentobrutodo
exercícioanterior,aqualnuncaseráinferioràvantagemauferida,quandoforpossívelsuaestimação,alémde
reparação integral dos danos e publicação de decisão condenatória em meios de comunicação de grande
circulação.

Por conseguinte, se a Companhia e suas futuras controladas se envolverem em quaisquer investigações nos
termosdaLeiAnticorrupção,poderãosofrersançõesedesdobramentosprocessuaisemdiversasesferasainda
maisgraves,incluindoasuspensãoouinterdiçãoparcialdesuasatividades,suadissolução,alémdedanosàsua
reputação,oquepoderáafetáͲlasdemodoadversoerelevante.Adicionalmente,osatospraticadosporseus
colaboradores, representantes ou agentes intermediários fogem de seu controle, e, caso violem a Lei
Anticorrupção ou legislação relacionada, podem culminar com a aplicação de sanções para si, inclusive as
sançõesmencionadasacima.

Assim, a Companhia nãopodegarantir que seusadministradores, empregados eterceiros que agem em seu
nome ou benefício ou representantes atuarão em estritaobservânciaàs regras e determinações aplicáveis à
Companhia, ao seu Código de Ética ou ainda às leis anticorrupção, o que pode resultar em multas, sanções
disciplinares,condenaçõescriminaisque,porsuavez,podemacarretaremdanosàreputaçãodaCompanhiae
de suas controladas e em um efeito adverso nos negócios, na condição financeira e nos seus resultados
operacionais.

OdescumprimentodaLeiAnticorrupçãopelaCompanhia,suascontroladasnacionaisouinternacionaisoupor
seusrepresentantespoderepresentarumeventodeinadimplementonoâmbitodoscontratoscelebradospela
Companhiae,consequentemente,provocarovencimentoantecipadodesuasdívidas.Seaadministraçãoda
Companhiaoudesuascontroladas,seuscolaboradoresouterceirosagindoemseusnomesnospaísesondea
Companhia possui negócios, forem condenados em processos relativos a atos de corrupção ou criminais em
conexãocomseusnegóciosnoBrasilouemqualqueroutrajurisdição,osnegóciosdaCompanhiapodemser
afetadosadversamentedeformarelevantetantoemrelaçãoaaspectosfinanceirosquantoemrelaçãoàsua
imagem.

ACompanhiapodenãopagardividendosaosacionistasdetentoresdesuasações,oquepoderáimpactaro
valoraserrecebidopelosacionistasdaCompanhiaatítulodeparticipaçãonosresultados.
OlucrolíquidodaCompanhiapodesercapitalizado,utilizadoparacompensarprejuízosepassivosouretidode
acordocomaLegislaçãoSocietáriaBrasileira,casoemquenãoestarádisponívelparadistribuiçãodedividendos
oupagamentodejurossobrecapitalpróprio.OconselhodeadministraçãodaCompanhiapoderádeterminara
nãodistribuiçãodedividendosaosseusacionistasemumdeterminadoanofiscalsenãotiverlucrooureservas
líquidas disponíveis, ou se a distribuição de dividendos for desaconselhável ou incompatível com a situação
financeiranomomentoeseusacionistasescolhamnãodistribuirdividendos.

Porfim,aisençãodeimpostoderendasobreadistribuiçãodedividendoseatributaçãoatualmenteincidente
sobopagamentodejurossobrecapitalpróprioprevistanalegislaçãoatualpoderãoserrevistas,considerando,
inclusive,apreocupaçãocomaarrecadaçãoestatalemmomentodecriseeconômicaesanitáriacausadapela
porgravespandemias(taiscomoacovidͲ19oupossíveisnovasondasdecontaminação),etantoosdividendos
recebidos,quantoosdistribuídospoderãopassarasertributadose/ou,nocasodosjurossobrecapitalpróprio,
tersuatributaçãomajoradanofuturo,impactandoovalorqueatualmenteérecebidoouvaloresfuturosaserem
recebidospelosacionistasdaCompanhiaatítulodeparticipaçãonosresultados.
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A proposta de reforma tributária do Governo Federal pode impactar os resultados operacionais e as
distribuiçõesdelucrosdaCompanhia.

Recentemente,oGovernoFederalapresentoupropostadereformatributáriaaplicávelaoIRPF,IRPJeàCSLL.

Dentre as principais mudanças apresentadas no novo projeto, relativo à tributação da renda, encontraͲse a
tributaçãodelucrosedividendosdistribuídosporpessoasjurídicasbrasileirasapessoasfísicas,pessoasjurídicas,
fundosdeinvestimentoeinvestidoresnãoresidentesàalíquotade20%.PretendeͲseaindaquedividendospagos
ainvestidoresresidentesemjurisdiçõescomtributaçãofavorecidaousujeitosaregimefiscalprivilegiadosejam
tributadosàalíquotade30%.Atualmente,opagamentodedividendoséisentodetributação.

Oprojetodereformatributáriatambémpretendevedaradeduçãodosjurossobrecapitalprópriopagospelas
empresasaosseusacionistasdabasedecálculodoIRPJedaCSLL.Atualmente,osjurossobrecapitalpróprio
pagospodemserdeduzidosdabasedecálculodessestributos.

ApropostadoGovernoFederaltambémextingueapossibilidadedeamortizaçãofiscaldoágio(goodwill)gerado
em aquisições de participações societárias ocorridas após 31 de dezembro 2021 e, no caso de aquisições
anterioresaessadata,aamortizaçãofiscalsomenteseráadmitidaseaoperaçãodeincorporação,fusãoecisão
previstanoart.22daLei12.973/14ocorreraté31dedezembrode2022.Apropostatambémmodificaoregime
de aproveitamento da maisͲvalia gerada por aquisições de participações societárias. A proposta também
estabeleceregrasquantoaoprazodeamortizaçãodeativosintangíveis,quepassamaseramortizáveisem20
anos,excetosehouverprazolegaloucontratualdistinto.

AaprovaçãodapropostadereformatributáriaapresentadapeloGovernoFederalpodeafetarasdistribuições
delucrosdaCompanhiaeovalorlíquidodosdividendosrecebidospelosacionistas.OsresultadosdaCompanhia
também podem ser afetados pelas modificações propostas pelo Governo Federal. A aprovação ou não da
propostadereformatributáriaeostermosdesuaaprovaçãoaindasãoincertos.Dessemodo,aCompanhianão
podeassegurarqueessaseoutrasmodificaçõesnãoafetarãoseusresultadoseasdistribuiçõesdelucrosaos
seusacionistas.

ACompanhia esuasfuturascontroladaspossuemcontratosdelocaçãovigentesporperíododeterminadoque
estãosujeitosàrescisãonostermosdaLein°8.245/91.

ACompanhiaestásujeitaacontratosdelocaçãocompartesrelacionadas,emquealocadoradetémumaparcela
doquadroacionáriodalocatária.DeacordocomaLeinº8.245/91(LeideLocações),findooprazoestipuladono
contrato,sealocatáriapermanecernoimóvelpormaisdetrintadiassemoposiçãodolocador,presumirͲseͲá
prorrogadaalocaçãonascondiçõesajustadas,massemprazodeterminado.Nahipótesedestescontratosnão
terem as negociações para renovação efetivadas dentro do prazo de vigência do contrato ou não serem
distribuídas as ações renovatórias para renovação judicial no prazo, tais contratos vigerão por prazo
indeterminado. Nessa hipótese, qualquer uma das partes poderá rescindir a locação, mediante o envio de
notificaçãoàoutraparte,com30diasdeantecedência,livredepenalidades.

TendoemvistaaimportânciaoperacionaldosescritóriosdaCompanhiaedesuascontroladas,especialmenteo
de Vitória – ES, onde está localizado o Data Center, a Companhia e suas futuras controladas podem ser
adversamente afetadas caso a rescisão das locações ocorra em quantidades significativas e repentinamente.
Paramaisinformaçõesarespeitodalocaçãodosimóveisdepartesrelacionadas,videseção16desteFormulário
deReferência.
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ACompanhia esuasfuturascontroladaspodemnãosercapazesderenovaroumanteremboascondiçõesos
contratos de locação de seus escritórios operacionais e estarem sujeitas a multas contratuais em caso de
rescisão.Ainda,existemfatoresquepodemaumentarocustodeocupaçãodeseusescritórios.

Osimóveisnosquaisseencontramosescritóriosoperacionaiseasedesãoalugados.Emrelaçãoaoscontratos
dosescritóriosdaCompanhiaedesuascontroladascujoprazosejaigualousuperiora05anos,épossívelpleitear
judicialmente a renovação do prazo contratualmente previsto, desde que observados os requisitos legais e
estejamadimplentesnoscontratos.Alegislaçãoaplicável,noentanto,prevêqueolocadornãoestaráobrigado
arenovarocontratose(i)pordeterminaçãodoPoderPúblico,tiverquerealizarnoimóvelobrasqueimportem
na sua radical transformação, ou para modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da
propriedade;(ii)oimóvelvieraserutilizadoporelepróprioouparatransferênciadefundodecomércioexistente
hámaisde1ano,sendodetentordamaioriadocapitalolocador,seucônjuge,ascendenteoudescendente.
Dessaforma,casoaCompanhiae/ousuascontroladasnãosejamcapazesdeentraremumacordocomolocador
oucasoolocadordecidavenderoimóvelenãosejapossívelalcançarumacordocomonovoproprietário,a
Companhiae/ousuascontroladaspoderãonãoobterarenovaçãocompulsóriadealgunsdosseuscontratosde
locação.

Em qualquer dos casos, a perda de qualquer de suas localizações estratégicas, seja por não renovação ou
manutençãodoscontratosdelocaçãodeseusescritórios,podeafetaradversamenteasoperações,resultado
financeiros e/ou impactar negativamente a notoriedade da marca ISH e/ou no valor dos valores mobiliários
ofertados.Adicionalmente,aCompanhiaesuasfuturascontroladasterãoquebuscarnovosimóveisparainstalar
seusescritórios,oquepoderiaacarretarainterrupçãodasatividadesdealgunsdosescritórioseacarretarcustos
detransição.

Ainda, nos casos em que os contratos de locação não contiverem cláusula de vigência e/ou não estiverem
devidamenteregistradoseaverbadosjuntoaoscartóriosderegistrodeimóveiscompetentesenahipótesede
osrespectivosproprietáriosdecidiremvenderaterceirososimóveisduranteavigênciadoscontratosdelocação,
aCompanhiaesuasfuturascontroladaspoderãonãooporaoscompradoresamanutençãodavigênciadeseus
contratos,bemcomonãoterodireitodeadjudicarjudicialmenteoimóvelnocasodocompradoralienáͲloa
terceirosenãorespeitarseudireitodepreferência.ComoaCompanhiaesuasfuturascontroladasnãoadotam
comopráticaaaverbaçãoeoregistrodoscontratosdelocaçãonasmatrículasdosimóveis,estãosujeitasaesse
risco,casoonovoproprietárioviessearequereradesocupaçãodealgumdeseusescritóriosoperacionais,oque
podeafetaradversamentesuasatividadeseresultadosfinanceiros.

Caso não seja possível locar novos espaços e o valor de aluguel destes imóveis seja superior ao valor
anteriormentepagoouestejamemáreasquenãoapresentamamesmavisibilidadeefuncionalidadequeas
localizações atuais, a rentabilidade dos escritórios poderá ser reduzida e afetar adversamente e de forma
relevanteasreceitasoperacionais.

Ademais,acada3(três)anos,aLeideLocaçõespermitearevisãodosaluguéisavalordemercado.Talreajuste
a valor de mercado poderá resultar em um aumento significativo no valor do aluguel dos imóveis que a
Companhiaesuasfuturascontroladasalugam,oquepoderáresultaremimpactosnãoesperadosnoscustos
operacionais,podendoafetarnegativamenteseusresultados.Alémdisso,seaCompanhiae/ousuascontroladas
decidiremfecharqualquerdesuasfiliais,localizadasemimóveisalugados,antesdofimdoprazocontratualda
locação, poderão ter que pagar uma multa contratual ao proprietário, como consequência da rescisão
antecipadadocontratodelocação.Osvaloresenvolvidosemtaismultasesuaeventualquantidadepoderia,no
total,afetaradversamente,especialmenteseusresultados.
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A Companhia e suas futuras controladas podem enfrentar potenciais conflitos de interesses envolvendo
transaçõescompartesrelacionadas.

ACompanhiaesuasfuturascontroladaspossuemreceitas,custosoudespesasdecorrentesdetransaçõescom
partesrelacionadas,conformeindicadonoitem16.2desteFormuláriodeReferência.ACompanhiaesuasfuturas
controladasnãopodemgarantirquesuaPolíticadeTransaçãocomPartesRelacionadassejaeficazparatratar
dassituaçõesdeconflitodeinteresseentreaspartes,equeseusacionistascontroladoresouosadministradores
poreleseleitosprestaramouprestarãoestritaobservânciaàsboaspráticasdegovernançaounormasexistentes
para dirimir situações de conflito de interesses, incluindo, mas sem se limitar, a observância do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado, em cada
transaçãoemquepotencialmenteexistaconflitodeinteresses.

Assituaçõesdeconflitodeinteressescompartesrelacionadaspoderãocausarumimpactoadversonosnegócios,
resultados operacionais, situação financeira e valores mobiliários da Companhia. Adicionalmente, caso a
Companhia celebre transações com partes relacionadas em caráter não comutativo, trazendo benefícios às
partes relacionadas envolvidas, os acionistas da Companhia poderão ter seus interesses prejudicados. Para
maioresinformaçõesarespeitodastransaçõescompartesrelacionadasdaCompanhia,videitem16.2deste
FormuláriodeReferência.


(b)
RiscosRelacionadosaoControlador,diretoouindireto,ouGrupodeControle

A Companhia possui acionistas controladores diretos, que são parte de um acordo de acionistas, cujos
interessespodemserconflitantescomosinteressesdeseusinvestidoresecausarumefeitomaterialadverso
emsuasatividades,situaçãofinanceiraeresultadosoperacionais.

ACompanhiapossuiacionistasdiretostitularesdamaioriaabsolutadocapitalvotante,quesãopartedeum
acordodeacionistas.Taisacionistascontroladorestêmpoderespara,entreoutrascoisas,elegeramaioriados
membrosdeseuConselhodeAdministraçãoedeterminaroresultadodedeliberaçõesqueexijamaprovaçãode
acionistas, inclusive em operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações de ativos,
parceriaseaépocadopagamentodequaisquerdividendosfuturos,observadasasexigênciasdepagamentodo
dividendoobrigatório,impostaspelaLeidasSociedadesporAções.

Osacionistascontroladorespoderãoterinteresseemrealizaraquisições,alienaçõesdeativos,parcerias,buscar
financiamentosouoperaçõessimilaresquepodemserconflitantescomosinteressesdeinvestidoresecausar
umefeitomaterialadversoemsuasatividades,situaçãofinanceiraeresultadosoperacionais.

AgestãodaCompanhiaedesuascontroladaséfortementeinfluenciadaporseusacionistascontroladores.O
enfraquecimentodesuaculturaorganizacionale/ouaincapacidadedeatrairemanterpessoalqualificado
poderáafetarnegativamenteseusnegócioseatividades,situaçãofinanceiraeresultadooperacional.

A gestão da Companhia e de suas controladas é consideravelmente influenciada por seus acionistas
controladoresqueorientamváriosaspectosdaconduçãodeseusnegóciosequecontinuarãonocontroleda
Companhia após a oferta pública inicial de ações da Companhia. Assim, o falecimento ou afastamento de
membrosquecompõemdiretaouindiretamenteoblocodeacionistascontroladoresdaCompanhiaedesuas
controladasequeestãoentreosprincipaisexecutivospoderáafetaradversamenteseusnegócios,umavezque
suas estruturas são associadas ao bom relacionamento mantido por seus acionistas controladores com seus
colaboradores, clientes e principais fornecedores. Poderão também se deparar com questões sucessórias no
futurooquepoderáafetaradversamenteseusresultadosoperacionaisesituaçãofinanceira.

Adicionalmente,acapacidadedaCompanhiaedesuascontroladasdemanterumaposiçãocompetitivadepende
emlargaescaladaculturaorganizacionaldifundidaedesuacapacidadedecontrataremantertrabalhandoum
número suficiente de profissionais que estejam alinhados à sua cultura organizacional. Caso venha a perder
algum desses profissionais qualificados, não há garantia de atração, contratação, gestão e manutenção de
pessoalcapacitadoparaacompanharseusrespectivosritmosdecrescimento.
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Além disso, na medida em que expande seus negócios para diferentes localidades, não há garantia que a
Companhiaesuasfuturascontroladasterãoêxitoemidentificar,contrataremantertrabalhandoumnúmero
suficientede profissionais alinhados à suaculturacorporativa. A competição por tais funcionários altamente
qualificados é intensa e a Companhia e de suas controladas estão sujeitas a não serem capazes de atrair,
contratar,reter,motivaregerircomsucessotaisprofissionaisqualificados.Talfalhapoderiaresultaremuma
quedadeseusdesempenhosoperacionais,bemcomoemumenfraquecimentodesuasmarcas.Dessaforma,a
incapacidadedeatrairemanterpessoalqualificadopodeafetaradversamenteedeformarelevanteoresultado
operacionaleasituaçãofinanceiradaCompanhiaedesuascontroladas.

Qualquer disputa entre acionistas controladores concernentes aos seus respectivos direitos pode afetar
adversamenteaCompanhiaesuasfuturascontroladaseovalordesuasações.

Eventualconflitoentreosacionistascontroladorespoderáprejudicaraconduçãoestratégicadosnegóciosda
Companhia e de suas controladas, afetando inclusive o seu resultado operacional. Caso seus acionistas
controladorestenhaminteressesconflitantesentresiouhajaquaisquerdiscussõesemarbitragemoujudiciais,
isso poderá retardar ou resultar no não implemento de estratégias e significativas para a Companhia e suas
futuras controladas. Portanto, eventual discordância entre os acionistas poderá prejudicar a condução
estratégica, em particular quando se tratar de matérias que dependem da aprovação dos acionistas em
assembleiageraldeacionistas,e,consequentemente,aCompanhiapoderáseradversamenteafetada.

(c)
RiscosRelacionadosaSeusAcionistas

ACompanhiaacreditanãoestarexpostaaoutrosriscosemqueafontedoriscosejamosseusacionistasquenão
estejamdescritosacima

(d)
RiscosRelacionadosaSuasControladaseColigadas

A receita da Companhia é decorrente do resultado operacional de sociedades controladas. O resultado
negativoe/ouadescontinuidadedealgumasdascontroladaspoderáafetarnegativamenteasoperaçõese
resultadosdaCompanhia.
ACompanhiaéumaholdingquedetémcomosubsidiáriasintegraisaISHTecnologiaeaIntegrasys,sociedades
operacionais.Dessaforma,seuresultadodecorredoresultadodereferidassociedadescontroladas.

O resultado negativo e/ou a descontinuidade de uma ou mais sociedades controladas poderá afetar
negativamentesuasoperaçõeseseusresultados.Porconseguinte,emrazãodeeventuaisresultadosnegativos
nasempresascontroladasecoligadas,nãohágarantiadequeaCompanhiareceberáquaisquerdividendosou
outrasdistribuiçõesderesultadodessassociedades.

EventuaisfalhasnaprestaçãodeserviçopelascontroladasdaCompanhiapodemacarretarprejuízosfinanceiros
edanosreputacionaisaelasprópriaseaCompanhia,demaneiradiretaouindireta.Nacondiçãodecontroladora
dasempresastratadasnoparágrafoanterior,nãoépossívelestimarqueoriscodereputaçãoqueporventura
elasestãosujeitasnãovenhaafetarosresultadosdaCompanhia.

(e)
RiscosRelacionadosaFornecedores

Aumentos significativos nos custos dos materiais necessários às atividades podem afetar adversamente os
resultadosoperacionaisdaCompanhiaedesuascontroladas.

ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasaaumentosporpartedefornecedoreseprestadoresde
serviços nos custos de materiais e serviços necessários às suas atividades. Os preços desses materiais são
influenciadosporumasériedefatoressobreosquaisnãopossuicontrole,incluindo,masnãoselimitandoa
produçãoindustrial,condiçõeseconômicasinternacionaisenacionais,custosdetransporteeprocessamento,
regulamentaçõesepolíticasgovernamentaiserelaçãoentreofertaedemandamundial,bemcomopandemias
(tais como a recente pandemia da covidͲ19). Caso não seja possível repassar os aumentos dos custos dos
materiaiseserviçosaosclientes,acondiçãofinanceiraeresultadospodemserimpactadosadversamente.
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ACompanhiaesuasfuturascontroladasdependemdeterceirosparafabricarequipamentosesoftwaresque
utilizamemsuassoluçõeseprodutoseeventuaisinterrupçõesnasoperaçõesdessesfornecedorespoderão
afetaradversamenteosnegócioseresultadosoperacionaisdaCompanhia.

A Companhia e suas futuras controladas dependem de terceiros (nacionais e internacionais) para fabricar
equipamentosesoftwaresutilizadosemalgumasdassoluçõeseprodutosdesenvolvidospelaCompanhiaoupor
suascontroladas.Aousarterceirosparafabricarseusequipamentos,estãosujeitasainterrupçõesnasoperações
dessesfornecedores,incluindoacidentesindustriais,eventosambientais,interrupçõesnalogísticaousistemas
de informação, perda ou enfraquecimento de grandes locais de fabricação ou problemas de distribuição,
problemasdecontroledequalidadedoproduto,preocupaçõescomsegurança,requisitosdelicenciamentoe
outrasquestõesregulatóriasougovernamentais,bemcomodesastresnaturais,pandemias,comoaatualcovidͲ
19, disputas fronteiriças e outros fatores externos sobre os quais não possuem controle, o que pode afetar
adversamenteseusnegócios,vendaseresultadosoperacionais.

Por uma das principais atividades da Companhia e de suas controladas serem os serviços gerenciados de
segurança,eumdoscomponentesdetalserviçoseremhardwareesoftwaresdefabricantes(terceiros)estes
podem apresentar mal funcionamento ou vulnerabilidade crítica de segurança, podendo, por sua vez,
comprometer os serviços ofertados pela Companhia e suas futuras controladas. Referido comprometimento
podeacarretarodescumprimentodecontratosdeprestaçãodeserviçoscelebradoscomclientes,sobpenade
multas,glosasedemaispenalidadescontratuais.

Sealgumfornecedorsofrerinterrupçõesprolongadasnafabricaçãooutransporteporqualquermotivo,incluindo
em razão de condições de saúde pública como a recente pandemia da covidͲ19 e não puder fornecer os
equipamentos na quantidade, qualidade e dentro do prazo que normalmente a Companhia e/ou suas
controladasadquirem,eseestasnãoforemcapazesdesubstituirofornecedoremtermosaceitáveisoudemodo
algum, podem não conseguir manter seu nível usual de prestação de serviços na categoria do equipamento
afetadapelonãofornecimento,oquepodeterumefeitoadversorelevantesobreseusnegócioseresultados
operacionais.

Osfornecedorespoderãoterproblemasrelacionadosàscondiçõesdetrabalho,bemcomoaorespeitoàsnormas
ambientaisedesegurança,ouquenãousarãopráticasirregulares.Sealgumdosfornecedoresseenvolverem
práticasirregulares,incluindo,masnãoselimitandoàspráticasacimamencionadas,areputaçãoemarcada
Companhiapodemserprejudicada.

A Companhia e suas futuras controladas podem ser responsáveis por obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias de terceiros fornecedores ou prestadores de serviços, que podem ter um efeito adverso
relevantesobresuacapacidadeeconômicaeseuresultadofinanceiro.

Deacordocomasleisbrasileiras,sefornecedoresouprestadoresdeserviçosterceirizadosnãocumpriremsuas
obrigaçõesnostermosdasleistributárias,trabalhistaseprevidenciárias,aCompanhiaesuasfuturascontroladas
podemserresponsabilizadassolidariamenteesubsidiariamenteportaldescumprimento,resultandoemmultas
eoutraspenalidadesquepodemmaterialmenteafetáͲlaadversamente,inclusiveasuaimagem.Tambémpodem
serresponsabilizadasporlesõescorporaisoumortedentrodesuasinstalaçõesdefuncionáriosdeterceiros,o
quepodeafetaradversamenteareputaçãoeseusnegócios.

Ademais,aCompanhiae/ousuascontroladaspodemserquestionadasemjuízoouporórgãosadministrativos
sobre o reconhecimento de vínculo empregatício dos empregados dos prestadores de serviço terceirizados
contratados pela Companhia ou por suas controladas, ou consideradas subsidiariamente responsável por
obrigações trabalhistas e previdenciárias não devidamente quitadas por seus prestadores de serviços
terceirizados, o que poderá resultar em um aumento substancial do passivo da Companhia e/ou de suas
controladas e, consequentemente, ter um efeito adverso relevante sobre sua capacidade econômica e seu
resultadofinanceiro.
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(f)

RiscosRelacionadosaClientes

ACompanhia esuasfuturascontroladasestãosujeitasariscosassociadosaonãocumprimentodaLeiGeral
de Proteção de Dados e poderão ser afetadas adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.

ALeinº13.709/2018,conformealteraçãopromovidapelaLeinº13.853/2019,denominadaLeiGeraldeProteção
de Dados (“LGPD”) regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais no Brasil, por meio de
sistemaderegrasqueimpactatodosossetoresdaeconomiaeprevê,dentreoutrasprovidências,osdireitosdos
titulares de dados pessoais, hipóteses em que o tratamento de dados pessoais é permitido (bases legais),
obrigaçõeserequisitosrelativosaincidentesdesegurançadainformação,vazamentosdedadospessoaisea
transferênciadedadospessoais,bemcomoestabelecesançõesparaodescumprimentodesuasdisposições.
Ainda, a LGPD autorizou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), responsável por
elaborardiretrizeseaplicarassançõesadministrativas,emcasodedescumprimentodaLGPD,quenadatade
elaboraçãodestedocumentoaindanãofoiefetivamenteestruturadapeloPoderPúblico.

Ademais,necessárioesclarecerqueaLGPDentrouemvigornodia18desetembrode2020eàssuassanções
administrativas(arts.52,53e54),jápodemseraplicadasdesdeodia1ºdeagostode2021,nostermosdaLei
nº14.010/2020.

Nestecenário,odescumprimentodequaisquerdisposiçõesprevistasemtalnormativatemcomoriscos:(i)a
proposituradeaçõesjudiciais,individuaisoucoletivaspleiteandoreparaçõesdedanosdecorrentesdeviolações,
baseadasnãosomentenaLGPD,mas,nalegislaçãoesparsaesetorialsobreproteçãodedadosaindavigente;e
(ii)aaplicaçãodaspenalidadesprevistasnoCódigodeDefesadoConsumidoreaLeinº12.965,de23deabrilde
2014(“MarcoCivildaInternet”)poralgunsórgãosdedefesadoconsumidor,umavezqueestesjátêmatuado
nestesentido,antesmesmodavigênciadaLGPDedaefetivaestruturaçãodaANPD,especialmenteemcasosde
incidentesdesegurançaqueresultememacessosindevidosadadospessoais.

Alémdisso,casoaCompanhiaesuasfuturascontroladasdescumpramasdisposiçõesprevistasnaLGPD,poderão
estarsujeitasàssanções,deformaisoladaoucumulativa,deadvertência,obrigaçãodedivulgaçãodeincidente,
bloqueiotemporárioe/oueliminaçãodedadospessoaisemultadeaté2%dofaturamentodaempresa,grupo
ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de
R$50.000.000,00(cinquentamilhõesdereais)porinfração.Alémdissopoderãoserresponsabilizadaspordanos
materiais,morais,individuaisoucoletivoscausados,devidoaonãocumprimentodasobrigaçõesestabelecidas
pelaLGPD.

ACompanhiaesuasfuturascontroladascoletam,usam,processam,armazenametransmitemdadospessoais,
dispondo, cada vez mais, de uma maior quantidade de informações confidenciais, incluindo informações de
identificaçãopessoal,eoutrosdadoscríticosdefuncionárioseclientes,emconexãocomaoperaçãodeseus
negócios. Especialmente em relação às suas ofertas de proteção de dados e armazenamento em nuvem de
informações,aCompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasaumnúmerocrescentedeleisfederais,
estaduaiseestrangeiras(i.e.EuropeanUnionGeneralDataProtectionRegulation)sobreprivacidadeesegurança
de dados, bem como eventuais cláusulascontratuaisque celebrem com seusclientes. Desta forma, poderão
estar sujeitas as sanções descritas acimas, além de outras previstas em leis nas quais seus clientes estejam
submetidosouemcontratoscomcláusulasdeconfidencialidadeeproteçãodedados.

Relevantedestacar,ainda,queodescumprimentodequaisquerdisposiçõesprevistasnaLGPD,temcomoriscos:
(i) a propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas, pleiteando reparações de danos decorrentes de
violações, baseadas não somente na LGPD, mas na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados
atualmentevigente;e(ii)aaplicaçãodaspenalidadesprevistasnoCódigodeDefesadoConsumidoreMarco
CivildaInternetporalgunsórgãosdedefesadoconsumidor,umavezqueestesjátêmatuadonestesentido,
antes mesmo da vigência da LGPD e da efetiva atuação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de
segurançaqueresultememacessosindevidosadadospessoais.
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Alémdisso,aCompanhiapodeserresponsabilizadapordanosmateriais,morais,individuaisoucoletivosporela
causados e ser considerada solidariamente responsável por danos materiais, morais, individuais ou coletivos
causadosporelaesuassubsidiárias,devidoaonãocumprimentodasobrigaçõesestabelecidaspelaLGPD.Desta
forma,falhasnaproteçãodosdadospessoaistratadospelaCompanhiaeporsuascontroladas,bemcomoa
inadequaçãoàlegislaçãoaplicável,poderãoacarretarmultaselevadas,divulgaçãodoincidenteparaomercado,
eliminaçãodosdadospessoaisdabase,eatéasuspensãodasatividades,oquepoderáafetarnegativamentea
reputaçãoeosresultadosdaCompanhiaedesuascontroladase,consequentemente,ovalordassuasações.

Paramaisinformaçõessobrearegulamentaçãoaplicável,videitem7.5desteFormuláriodeReferência.

ACompanhiaesuasfuturascontroladaspodemserresponsabilizadasporperdascausadasporseusprodutos
ouserviçosaosconsumidores,oquepodeafetaradversamenteseusresultados.

Asleisbrasileirasdeproteçãoaoconsumidorsãorigorosaseatribuemoônusdaprovaaosfornecedores.Pleitos
dedefesadoconsumidorpodemserdeduzidosemaçõesindividuaisoucoletivas.Estaúltimapodeserproposta
emfavordoconsumidorpelasautoridadesestaduaisoufederais,porintermédiodeórgãosdaadministração
pública direta ou indireta, em particular a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e pelo
MinistérioPúblico,ouporassociaçõesdeproteçãoaoconsumidor.Açõesjudiciaisouprocessosadministrativos
podemalegar,porexemplo,queosprodutosdaCompanhiae/oudesuascontroladasestavamdanificados,os
serviçosnãoforamadequadamenteprestadospelosfuncionários,incorretamentevendidosouindevidamente
cobradoseoutrosmotivos.

NocasodeaCompanhiae/ousuascontroladasseremresponsabilizadasemumprocessojudicial,poderãoter
umefeitoadversorelevanteemseusnegócios,reputação,marcas,condiçãooperacionalefinanceira,fluxosde
caixaelucratividade.

Ademais,adefesaemtaisprocedimentoslegaispodemexigircustosadicionaisdetempoeatençãosubstanciais
do pessoal administrativo e técnico. Além disso, publicidade negativa associada aos serviços ou produtos da
Companhiaedesuascontroladas,incluindodefeitos,erros,falhasequalidade,podeafetaradversamentesua
reputaçãocomconsumidoresatuaisefuturos,suaimagemcorporativaesuasmarcas,oquepodeterumefeito
adversonosnegóciosecondiçãofinanceira.

ACompanhiaesuasfuturascontroladaspodemserresponsabilizadasnaesferacivilpordanoscausadosa
consumidores ou a terceiros em razão dos serviços que intermedeia, inclusive por fatos alheios aos seus
controles,oquepoderáafetaradversamentesuasreputaçõeseosseusresultadosoperacionais.

A legislaçãobrasileira de defesa do consumidor é extremamente protetiva aos interesses dos consumidores.
Nesse sentido, a Companhia e suas futuras controladas poderão ser responsabilizadas por qualquer vício ou
defeitonosserviçosprestadosouemcasodeacidente,demaneiraobjetiva,ouseja,independentementede
existênciadeculpa.DeveͲsedestacarque,emprocessosdessanatureza,geralmenteocorreainversãodoônus
daprova,oquesignificaqueaCompanhiae/ousuascontroladasserãoresponsáveisporprovaraimprocedência
da demanda de seus clientes. Assim, terão em geral a responsabilidade de provar que tais reclamações ou
processos judiciais são improcedentes, colocandoͲse em posição de desvantagem em qualquer demanda
envolvendorelaçõesdeconsumo.

Além disso, está exposta a outras demandas ou reclamações no curso normal de seus negócios, incluindo
demandasrelacionadasaclientesdosetorpúblico.Paramaisinformações,videfatorderisco“Umaparteda
receitadacontroladaISHTecnologiaégeradaporvendasaentidadesgovernamentais,queestãosujeitasauma
sériededesafioseriscosecasotaisvendassejamimpactadasnegativamente,seusresultadosfinanceirosesua
imagemreputacionalpoderãoserafetadosadversamente”,bemcomoofatorderisco“AISHTecnologiapode
serpenalizadacomproibiçãodecontratarcomentesdaAdministraçãoPúblicaoquepodeacarretargraves
impactosemsuasituaçãoreputacionalefinanceira.”,acimadescritos.
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(g)
RiscosRelacionadosaosSetoresdaEconomianosquaisaCompanhiaatue

Alterações na legislação tributária, incentivos fiscais, benefícios ou diferentes interpretações da legislação
tributáriapodemafetaradversamenteosresultadosdasoperaçõesdaCompanhia edesuascontroladas.

Asautoridadesfiscaisbrasileirasimplementamregularmentemudançasnoregimetributárioquepodemafetar
aCompanhiaesuasfuturascontroladase,porfim,ademandadoconsumidorporseusprodutos.Essasmedidas
incluemmudançasnasalíquotasvigentese,ocasionalmente,acriaçãodeimpostostemporáriosepermanentes.
Algumasdessasmudançaspodemaumentar,diretaouindiretamente,suacargatributária,oquepodeaumentar
ospreçosquecobramporseusserviçoseprodutos,restringirsuasrespectivascapacidadesdefazernegóciose,
portanto,impactardemaneiramaterialeadversaseusnegócioseresultadosoperacionais.

DestacaͲseaindaqueaCompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasàfiscalizaçõespelasautoridades
fiscais nas esferas federal, estadual e municipal. Como resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais da
Companhiaedesuascontroladaspodemserquestionadaspelasautoridadesfiscais.Osprovisionamentospara
taisprocessos(seequandohouver)poderãonãoestarcorretos,poderáhaveridentificaçãodeexposiçãofiscal
adicional, e poderá ser necessária constituição de reservas fiscais adicionais para qualquer exposição fiscal.
Qualquer aumento no montante da tributação como resultado das contestações às posições fiscais da
Companhia e/ou de suas controladas pode afetar adversamente os seus negócios, os seus resultados
operacionaiseasuacondiçãofinanceira.

As autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações. Existem diversas
questões fiscais objeto de preocupação das autoridades brasileiras e com relação às quais as autoridades
brasileiras regularmente fiscalizam as empresas, incluindo controle de estoque, despesas de amortização de
ágio, reestruturação societária e planejamento tributário, entre outros. Quaisquer processos judiciais e
administrativos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais, incluindo o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ("CARF") e tribunais administrativos estaduais e municipais, pode afetar negativamente a
Companhiae/ousuascontroladas.Seusresultadospoderãoseradversamenteimpactadospormodificaçõesnas
práticascontábeisadotadasnoBrasil,bemcomonasnormasinternacionaisderelatóriofinanceiro.

Asuspensão,ocancelamentoouanãorenovaçãodosbenefíciosfiscaisdequeaCompanhiaétitularpodem
afetarnegativamentesualucratividadeeliquidez.

A Companhia e suas futuras controladas recebem atualmente determinados benefícios fiscais e/ou regimes
especiais de tributação, referentes a redução da alíquota de ISS de 2,5% no município de Vitória para as
atividades inerentes ao CNAE 6202Ͳ3/00 (desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis),6204Ͳ0/00(consultoriaemtecnologiadainformação)e6209Ͳ1/00(suportetécnico,manutenção
eoutrosserviçosemtecnologiadainformação).Nãoépossívelgarantirqueessesbenefíciosserãomantidosou
renovados,dadooatualambientepolíticoeeconômiconoBrasil.CasoaCompanhiae/ousuascontroladasnão
consigam renovar seus benefícios fiscais, ou se tais benefícios forem modificados, limitados, suspensos ou
revogados,aCompanhiaesuasfuturascontroladaspoderãoserafetadasdeformaadversa.Alémdisso,certas
leistributáriaspodemestarsujeitasainterpretaçõescontroversaspelasautoridadesfiscais.Casoasautoridades
fiscais interpretemasleistributáriasdeformadiferentedasinterpretaçõesdaCompanhiaedesuascontroladas,
estaspoderãoseradversamenteafetadas.
Alémdisso,asatividadesdesempenhadaspelaCompanhiaeporsuascontroladasestãosujeitasàincidência
direta ou indireta de impostos, taxas e contribuições que, por sua vez, estão sujeitos a alterações, podendo
impactaradversamenteseusnegócios,suasituaçãofinanceira,seusresultadosoperacionaiseseufluxodecaixa.
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CasoaCompanhiae/ousuascontroladasdeixemdecumprirdeterminadasobrigaçõesaqueestãosujeitasem
decorrência da concessão desses benefícios fiscais, como geração de determinado número de empregos e
contribuiçãodeumpercentualdotributodevidoafundosdedesenvolvimentodosestados,dentreoutras,seus
benefíciospoderãosersuspensosoucanceladoseaCompanhiae/ousuascontroladaspoderãoserobrigadasa
pagarintegralmenteovalordostributosdevidos,semconsiderarosbenefícios,acrescidosdeencargos,oque
poderáterumefeitoadversonalucratividadeeliquidezdaCompanhiae/oudesuascontroladas.Omesmopode
ocorrer caso os benefícios fiscais sejam questionados judicialmente por terceiros e a decisão final seja
desfavorável, determinando a cassação dos benefícios. A Companhia e suas futuras controladas não podem
garantir que terão sucesso com relação a referidos questionamentos ou que seus atuais benefícios serão
renovadosou,ainda,queconseguiráobternovosbenefíciosfiscais.

A Companhia e suas futuras controladas operam em um ambiente altamente competitivo e podem não
conseguircompetirdeformaeficaz.

Omercadodatecnologiadainformaçãoecibersegurançaéumsetorintensamentecompetitivo.Asbarreirasà
entrada são relativamente baixas e os concorrentes offͲline e novos, inclusive as pequenas empresas que
desejam criar e promover suas próprias plataformas e sistemas podem lançar novos serviços a um custo
relativamente baixo, usando softwares disponíveis comercialmente. A Companhia e suas futuras controladas
enfrentammuitosevariadosconcorrentesemâmbitonacional,bemcomoconcorrentesinternacionais.

Adicionalmente,outrasempresasdoramopodemviracelebraraliançasouacordoscomerciaisquevenhama
fortalecerasuaposiçãocompetitiva.Àmedidaqueacarteiradeclientesdeparticipantesdeoutrossegmentos
datecnologiadainformaçãoforcrescendoesuafidelizaçãoforaumentando,osparticipantesdestessegmentos
poderãobuscarexpandirosseusnegóciosparaossegmentosdemercadonoqualaCompanhiaesuasfuturas
controladas atuam. Além disso, novas tecnologias podem intensificar ainda mais a natureza competitiva do
negócio e a Companhia e suas futuras controladas poderão não ser capazes de se adaptar rapidamente às
transformaçõesdigitaisexigidaspelosseusclientesepelosetor.Esseaumentonaconcorrênciapodevirareduzir
as suas demandas e o seu resultado operacional. Ainda, os concorrentes poderão vir a disponibilizar mais
recursosparaodesenvolvimentodetecnologiaemarketingdoqueelas.Ademais,namedidaemqueousoda
Internetedeoutrosserviçosdeproteçãoearmazenamentodedadosaumentar,outrosplayersatuantesneste
setor poderão vir a ser adquiridos, receber investimentos, ou iniciar outros relacionamentos comerciais com
empresasmaiores,melhorestabelecidasedotadasderecursosfinanceiros.
Aproteçãodacibersegurançaearmazenamentodedadostambéméoferecidaporalgunsconcorrentesapreços
inferiores aos da Companhia e de suas controladas ou, em alguns casos, gratuitamente. Outras companhias
podemagruparseusprópriosprodutosdesegurançacibernéticaearmazenamentodedadosdeformagratuita
oucompreçosmaisbaixos,comofertasdeprodutosdesoftwareouhardwaredecomputadordeformaque
desencorajariaosusuáriosdecomprarprodutoseserviçosdaCompanhiae/oudesuascontroladas.Nessecaso,
aposiçãocompetitivadaCompanhiaedesuascontroladaspodeseradversamenteafetadanamedidaemque
seusclientesatuaisoupotenciaispercebamessesprodutoscomosubstitutosdanecessidadedosdaCompanhia
e de suas controladas ou se eles tornam suas soluções não comercializáveis. A expansão dessas tendências
competitivaspoderiaterumimpactonegativosignificativonasvendaseresultadosfinanceirosdaCompanhiae
desuascontroladas,causando,entreoutrascoisas,reduçõesdepreçodeprodutos,reduçãodalucratividadee
perdadeparticipaçãodemercado.

Nãoépossívelpreversenovoscompetidoresnacionaise/ouinternacionaisentrarãonosetordatecnologiada
informaçãoeexercerpressãosobreospreçosdosprodutoseserviçosdaCompanhiaedesuascontroladas.Caso
novoscompetidoresapareçam,aconcorrênciapoderáficaraindamaisacirradaeaCompanhiaesuasfuturas
controladaspoderãoserobrigadasatomarnovasestratégias,cujaeficácianãoconseguemassegurar.Casonão
sejam capazes de fazer frente à concorrência, seu market share, seu resultado operacional e sua situação
financeirapoderãoserafetadosnegativamenteedeformarelevante.
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Osetordatecnologiadainformaçãoecibersegurançaésensívelàdiminuiçãodopoderdecompradocliente
eacicloseconômicosdesfavoráveiseessasensibilidadepoderáafetaradversamenteedeformarelevantea
Companhia esuasfuturascontroladas.

O sucesso da atuação no setor de tecnologia da informação e cibersegurança depende de vários fatores
relacionadosaoconsumoeàrendadosclientes,inclusivedascondiçõesdosnegóciosemgeral,dataxadejuros,
da inflação, da disponibilidade de crédito ao cliente, da tributação, da confiança do cliente nas condições
econômicasfuturas,dosníveisdeempregoerendaedaexistênciadeepidemiasoupandemias(comooalcance
e a duração do impacto da atual pandemia da covidͲ19, incluindo redução na demanda de consumidores,
diminuição de suas rendas e fechamento temporário das atividades de clientes). Condições econômicas
desfavoráveis no Brasil ou no mundo refletidas na economia brasileira podem reduzir significativamente a
demanda (principalmente das classes com menor poder aquisitivo, impactando os clientes que atuam neste
mercado), tornar as condições de refinanciamento de dívida mais restritas e causar aumentos na taxa de
desemprego.Assim,areduçãodopoderaquisitivodosclientesecondiçõeseconômicasadversaspodemafetar
o resultado operacional e a situação financeira da Companhia e de suas controladas de forma negativa e
relevante.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasvendemprodutoseserviçosparaempresasqueatuamemdiferentes
setores da economia, tais como: varejo, educação, saúde, seguros e portuário. Caso esses setores sejam
impactadosdeformaabrupta,devidaaqualqueraoisolamentocausadoporumapandemia,comoporexemplo
acovidͲ19,poderãoterosresultadostambémimpactados.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasnãopodemgarantirquesetoresqueforamimpactadosequevenham
aserimpactadosporpandemias,comoporexemploacovidͲ19,continuarãoademandarporseusserviçose
produtos.Casoalgumsetorapresentecondiçõesdesfavoráveisdevidoaoisolamentosociale/ouareduçãode
movimentaçãodepessoasparaevitarqualquerevoluçãodeumaepidemia,estemercadopoderáserprejudicado
e,consequentemente,aCompanhiaedesuascontroladaspoderãoperderreceita.
O Governo Federal, por meio do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil,
periodicamenteintroduzregulamentaçõescomoobjetivoderegularadisponibilidadedecréditoparareduzir
ouaumentaroconsumoe,consequentemente,controlarataxadeinflação.Taisregulamentaçõesincluem,entre
outras ferramentas, (i) alteração dos requisitos impostos aos depósitos compulsórios incidentes sobre
empréstimos,depósitoseemoutrasoperações;(ii)aregulaçãodoprazomáximodosfinanciamentos;e(iii)a
imposiçãodelimitaçõessobreomontantequepodeserfinanciado.Essasregulamentaçõespodemreduzira
capacidadedosclientesdaCompanhiaedesuascontroladasdeobtercréditojuntoainstituiçõesfinanceiras.
Algunsdessescontrolespodemafetaromercadofinanceiroedecréditoporlongosperíodos.Nãohánenhuma
garantiadequenofuturooGovernoFederalnãoiráadotarnovasregulamentaçõesquereduzamoacessodos
clientes da Companhia e de suas controladas a créditos junto a instituições financeiras, o que poderá afetar
adversamenteedeformarelevanteoseuresultadooperacionaleasuasituaçãofinanceira.

Ainda,asatividadesdaCompanhiaedesuascontroladasdependemdoaumentodataxadecrescimentoda
população e do aumento de sua renda. A redução ou desaceleração em tal crescimento poderá afetar
negativamenteedeformarelevanteassuasdemandas,oseuresultadooperacionaleasuasituaçãofinanceira.
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(h)
RiscosRelacionadosàRegulaçãodosSetoresemqueaCompanhiaAtue

A Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas a penalidades por descumprimento das obrigações
previstasnoMarcoCivildaInternet(Leinº12.965/2014)naprovisãodeconexãoàinternetedeaplicaçõesde
internet.
Emabrilde2014,foiaprovadaLeinº12.965,oMarcoCivildaInternet,queestabeleceosprincípios,garantias,
direitosedeveresparausodaInternetnoBrasil.Dentreostermosquedisciplina,destacamͲseaproteçãode
dadospessoais,apreservaçãoegarantiadeneutralidadederedes,aresponsabilidadepordanoscausadospelo
conteúdo geral ou publicado por terceiros e o armazenamento e divulgação de perfis de uso. Se houver
descumprimentodasobrigaçõesprevistasnoMarcoCivildaInternetsobreaneutralidadederede,aguardae
disponibilizaçãoderegistrosdeconexãoedeacessoaaplicaçõesdeinternet,aCompanhiaedesuascontroladas
estarãosujeitasàspenalidadesconstantesdoartigo12dareferidalei,queincluemadvertência,multadeaté
10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no país, com indicação de prazo para adoção de
medidascorretivas,asuspensãotemporáriae/ouaproibiçãodoexercíciodeatividadesqueenvolvamatosde
coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, dados pessoais ou comunicações de usuários. A
sujeiçãoataispenaspodeafetarodesempenhoeconômicodaCompanhiaedesuascontroladas.
Ainda,aCompanhiaesuasfuturascontroladasestarãosujeitasapossíveisindenizaçõesaterceirosprejudicados
pelodescumprimentodoMarcoCivildaInternet.Aeventualincidênciadaspenalidadesprevistasnareferidalei
podeafetarodesempenhoeconômicodaCompanhiaedesuascontroladas.

A Companhia e suas futuras controladas podem sofrer multas e restrições sob o Código de Defesa do
Consumidor.

A legislação de defesa do consumidor imputa a Companhia e suas futuras controladas o ônus da prova na
demandadeumcliente,colocandoͲasemdesvantagememqualquerprocessoenvolvendorelaçõesdeconsumo.

Aproteçãojudicialaoconsumidorpodeserexercidapormeiodeaçõesindividuaisoucoletivase,nocasode
ações coletivas, as ações podem ser propostas por autoridades estaduais ou federais, mediante órgãos da
administraçãopúblicadiretaouindireta,notadamenteoMinistérioPúblicoouoPROCON,comopropósitode
protegerosdireitosdoconsumidor,oupororganizaçõesdeproteçãoaodireitodoconsumidor.

Decisõesdesfavoráveisenvolvendovaloressubstanciaispoderãoafetaradversamenteoresultadoeasituação
financeiradaCompanhiaedesuascontroladas.Adicionalmente,decisõesjudiciaisdesfavoráveispoderãoafetar
adversamente suas imagens e a imagem das marcas ISH, afetando, consequentemente, suas vendas e
reputações,oquepode impactarde forma adversa e relevante os seus resultados operacionais ea situação
financeira.

ACompanhiaesuasfuturascontroladasenfrentamriscosrelacionadosaosregistros,autorizaçõesealvarás
paraainstalaçãoeaoperaçãodeseusescritóriosoperacionais.

AsatividadesdaCompanhiaedesuascontroladasestãosujeitasàobtençãodediversosregistros,autorizações
ealvarásfederais,estaduaisemunicipais,alémdeAutosdeVistoriadoCorpodeBombeiros,relacionadosà
operaçãodesuasedeedeseusescritóriosoperacionaisedeveráobtererenovarperiodicamentegrandeparte
dessesregistros,autorizaçõesealvarás.NahipótesedeaCompanhiaedesuascontroladasnãoconseguirem
obterourenovar,emtempohábil,todososregistros,alvaráseautorizaçõesnecessários,poderãovirasofrer
sançõesadministrativasoujudiciais,incluindoopagamentodemultas,asuspensãodesuasatividadesouatéa
interdiçãodasuasedeedeseusescritóriosoperacionais,afetandotambémasuaimagem.Aimposiçãodessas
penalidades,emespecial,ofechamentodeunidades,poderáterumefeitoadversonosresultadosoperacionais
e negócios Companhia e de suas controladas. Assim, a estratégia de negócio poderá ser substancial e
adversamente afetada se a Companhia e suas futuras controladas não conseguirem abrir e operar novos
escritóriosoperacionaisousetiveremquesuspenderoufecharseusescritóriosoperacionaise/ouseusData
Centersemconsequênciadanãoobtençãoounãorenovaçãodosregistros,autorizaçõesealvarásaqueestão
sujeitasouseumacidenteafetarumescritóriooperacionalenquantoestiveremcomumaautorizaçãopendente.
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ACompanhiaesuasfuturascontroladastambémnãopodemgarantirqueobterão,nofuturo,arenovaçãodesses
registros,autorizaçõesealvarássempreemprazosadequadosouqueosimóveishojeemfasedeobtençãoou
renovaçãodetaislicençasirãodefatoobtêͲlas.

Ainda,ainterrupçãonaoperaçãodasedeoudosescritóriosoperacionaisporfaltadelicençaspodeprejudicara
prestaçãodeserviços,oquepodeafetaradversamenteosresultadosfinanceiros.Paramaisinformaçõesacerca
do impacto da obtenção de licenças para o funcionamento dos escritórios operacionais, ver seção 7.5 deste
FormuláriodeReferência.

Alémdisso,oPoderPúblicopodeeditarnormasmaisrigorosasoubuscarinterpretaçõesmaisrestritivasdasleis
eregulamentosexistentes,oquepodeimplicaremgastosadicionaisdemodoaadequarsuasatividadesaestas
regras. Qualquer ação nesse sentido por parte do Poder Público, poderá ter um efeito adverso para suas
atividades.

(i)
RiscosRelacionadosaosPaísesEstrangeirosondeaCompanhiaAtue
ACompanhiaesuasfuturascontroladaspodemterseudesempenhofinanceiroafetadodemaneiranegativa
pelascondiçõesregulatórias,políticas,econômicasesociaisnospaísesnosquaispossuiclientescomoperações
ouprojetosrelevantes.

Atualmente a Companhia e suas futuras controladas possuem clientes brasileiros que possuem atuação nos
mercadosdoChile,ArgentinaeColômbia(oupossuemsubsidiáriasecontroladasnestespaíses)epodemlevar
osprodutosesoluçõesdaCompanhiaedesuascontroladasparareferidospaíses.Assim,aCompanhiaesuas
futuras controladas podem ter seu desempenho financeiro afetado de maneira negativa pelas condições
regulatórias,políticas,econômicasesociaisnestespaíses,nosquaispossuioperaçõesouprojetosrelevantes.
Emmuitasdessasjurisdições,aCompanhiaestáexpostaaváriosriscos,taiscomoinstabilidadepolítica,suborno,
extorsão,corrupção,roubos,sabotagem,sequestro,guerracivil,atosdeguerra,atividadesdeguerrilha,pirataria
nasrotasdetransporteinternacionaleterrorismo.Essesproblemaspodemafetaradversamenteascondições
econômicas e outras condições sob as quais a Companhia opera de diversas maneiras, prejudicando
significativamenteseusnegócios.

ACompanhiaesuasfuturascontroladastambémsãoobrigadasaatenderexigênciasinternasfiscaisdospaíses
emqueatua,taiscomonormaslocais,impostosdeexportação,restriçõesouencargosespecíficossobreseus
produtos e serviços. A imposição ou aumento de tais exigências, impostos ou encargos pode aumentar
significativamenteoperfilderiscoeoscustosoperacionaisnessasjurisdições.

AsoperaçõesdaCompanhiaedesuascontroladaspodemdependerdeautorizaçõeseconcessõesdeórgãos
reguladoresgovernamentaisdospaísesemqueopera.ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitas,
emmuitasjurisdições,aleiseregulamentospassíveisdemudançaaqualquermomento,etaismudançasnas
leiseregulamentospodemexigirmodificaçõesnastecnologiaseoperaçõesdaCompanhiaedesuascontroladas,
resultandoemdespesasdecapitalinesperadas.

Asregulamentaçõessociais,ambientaisedesaúdeesegurançaemnívelglobalvêmsetornandomaisrígidas
nosúltimosanos,eépossívelquemaisregulamentaçõesouumaaplicaçãomaisrigorosadasregulamentações
existentesnospaísesemqueaCompanhiaesuasfuturascontroladasatuemaafetemnegativamenteaoimpor
restrições a suas atividadese produtos, criando novas exigências paraa emissão ourenovação delicençase
autorizações de trabalho, resultando em atrasos de operação, aumentando seus custos ou exigindo que se
envolvaemdispendiososesforçosderecuperação.
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Ainda,apandemiadecorrentedacovidͲ19afetousignificativamenteospaísesnosquaisaCompanhiaesuas
futuras controladas possuem atuação. Não é possível prever que normas ou recomendações sejam editadas
pelasautoridadesgovernamentaisdestespaísesparatentarconterapropagaçãodacovidͲ19.Casoapandemia
seagraveouumanovaondaounovasvariantesdadoençasedisseminemglobalmenteounospaísesemqueos
clientesdaCompanhiaesuasfuturascontroladasatuam,acondiçãoeconômicadessesclientesoudepotenciais
novosclientespoderáserafetadaeaCompanhiaesuasfuturascontroladaspodemenfrentardificuldadede
expansão de suas atividades nestes e outros países da América Latina. Assim, acreditaͲse que os resultados
financeiros da Companhia e de suas controladas podem ser afetados de forma adversa e relevante em
decorrênciadapandemiadacovidͲ19,especialmentenoChile,ArgentinaeColômbia.

Alémdisso,aCompanhiaesuasfuturascontroladaspossuemparceirosinternacionaisprovedoresdesoftwares
para seus clientes. Mudanças macroeconômicas associadas aos países de atuação dos seus parceiros podem
afetaroperacionalmenteetecnologicamenteassoluçõesdesoftwareeoutrosserviçosquevendemparaseus
clientes.Aadministraçãoeacionistasdetaisparceirosinternacionaispodemtomardecisõesequivocadas.Caso
esse risco se materialize e o parceiro não seja capaz de superáͲlos, a Companhia e suas futuras controladas
poderãoocorreremperdasdefaturamentoe,consequentemente,delucratividade.
(j)

RiscosRelacionadosaQuestõesSocioambientais

ACompanhiaesuasfuturascontroladaspoderãosofrersançõeslegaispornãoadministraremcorretamente
osresíduosgeradosporsuasoperações.

ALein°12.305/10estabeleceaPolíticaNacionaldeResíduosSólidos,comprincípios,objetivoseinstrumentos,
bemcomodiretrizessobregestãointegradaegestãoderesíduossólidos.Comoresultado,aCompanhiaesuas
futurascontroladassãoresponsáveispelogerenciamentodosresíduosgeradosemsuasinstalações(incluindo
papel,papelão,lâmpadas,plásticos,equipamentosdeinformáticaeoutros),porqualquernãoconformidade
comalegislaçãoambientalaplicávele,seaplicável,porqualquerdanoambientalcausadoporsuasoperações,
desdequehajaevidênciadecadeiadecausalidadeentresuasatividadeseodanoambiental.Penalidadespodem
ser aplicadas se deixarem de cumprir as condições exigidas, o que afetaria adversamente suas operações e
reputação.

QualquerfalhanocumprimentodasleiseregulamentaçõesambientaisaplicáveispodeimpactaraCompanhia
esuasfuturascontroladasdeformaadversa.

ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãosujeitasaleiseregulamentaçõesfederais,estaduaisemunicipais
referentesàpreservaçãoeproteçãodomeioambiente.Entreoutrasobrigações,essasleiseregulamentações
estabelecempadrõeseexigênciasparaemissõesatmosféricas,parâmetrosdeemissõesderuídos,bemcomo
exigências relacionadas a áreas especialmente protegidas. Qualquer falha no cumprimento das leis e
regulamentaçõesambientaisaplicáveispodesubmetêͲlasasançõesadministrativasepenais,alémdaobrigação
deremediarosdanoscausadosouindenizarterceiros.

Épossívelqueessasleiseregulamentaçõesfiquemmaisrigorosassendoque,nestecaso,poderásernecessário
aumentar significativamente, os gastos para cumprimento dessas leis e regulamentações ambientais.
Investimentos ambientais não previstos podem reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e
podemafetarsubstancialenegativamenteaCompanhiaesuasfuturascontroladas.

(k)
RiscosMacroeconômicos
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitaisglobaleresultarempressãonegativasobreaeconomiamundialeaeconomiabrasileira,impactando
omercadodenegociaçãodasaçõesdeemissãodaCompanhia.
Surtosdedoençasqueafetemocomportamentodaspessoas,comodoatualcoronavíruscausadordacovidͲ19,
oZika,oEbola,agripeaviária,afebreaftosa,agripesuína,aSíndromeRespiratórianoOrienteMédioouMERS
e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso relevante no mercado de
capitaisglobal,nasindústriasmundiais,naeconomiamundialebrasileira,nosresultadosdaCompanhiaenas
açõesdesuaemissão.
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Em11demarçode2020,aOMSdecretouapandemiadacovidͲ19,cabendoaospaísesmembrosestabelecerem
asmelhorespráticasparaasaçõespreventivasedetratamentoaosinfectados.Comoconsequência,osurtoda
covidͲ19resultouemmedidasrestritivasrelacionadasaofluxodepessoasimpostaspelosgovernosdediversos
paísesemfacedaamplaecorrentedisseminaçãodovírus,incluindoquarentenaelockdownaoredordomundo.
Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos,
fechamentoprolongadodelocaisdetrabalho,interrupçõesnacadeiadesuprimentos,fechamentodocomércio
ereduçãodeconsumodeumamaneirageralpelapopulação,oquepoderesultarnavolatilidadenopreçode
matériasͲprimaseoutrosinsumos,fatoresqueconjuntamenteexercemumefeitoadversorelevantenaeconomia
globalenaeconomiabrasileira.
AsmedidasdescritasacimaaliadasàsincertezasprovocadaspelosurtodacovidͲ19tiveramumimpactoadverso
na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando paralisações (circuitͲ
breakers)dasnegociaçõesnaB3duranteomêsdemarçode2020.Acotaçãodamaioriadosativosnegociados
na B3, foi adversamente afetada em razão do surto da covidͲ19. Impactos semelhantes aos descritos acima
podemvoltaraocorrer,provocandoaoscilaçãodosativosnegociadosnaB3.
Cabedestacarque,assimcomonosdemaispaíses,oBrasiltemenfrentadoosurgimentodenovascepasda
covidͲ19,quetem ocasionado o aumento significativo no númerode mortos e de infectados, fatoquepode
prolongarapandemiaeasmedidasrestritivasparacontêͲlanoBrasilenomundo.Nomomentopresente,acepa
Deltaémaiscontagiosaepotencialmentemaisletaldoqueasdemais,ocasionandoumalertaquantoaoseu
avançomundialeacelerandonovasmedidasderestriçõessociais.OsurgimentodenovasvariantesdacovidͲ19
impactaosmercadosdecapitaisglobaisebrasileiro,causandooscilaçãonopreçodosvaloresmobiliáriosde
companhiasdesetoresdiversosepodemimpactaropreçodenegociaçãodosvaloresmobiliáriosdaCompanhia.


Qualquermudançamaterialnosmercadosfinanceirosounaeconomiabrasileiracomoresultadodesseseventos
mundiaispodediminuirointeressedeinvestidoresnacionaiseestrangeirosemvaloresmobiliáriosdeemissores
brasileiros,incluindoosvaloresmobiliáriosdeemissãodaCompanhia,oquepodeafetaradversamenteopreço
de mercado de tais valores mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e
financiamentodasoperaçõesdaCompanhianofuturoemtermosaceitáveis.

OGovernoFederalexerceinfluênciasignificativasobreaeconomiabrasileira.Essainfluência,bemcomoa
conjunturaeconômicaeapolíticabrasileira,poderãocausarumefeitoadversorelevantenasatividadesda
Companhia edesuascontroladas.

AeconomiabrasileiratemsofridointervençõesfrequentesporpartedoGovernoFederal,queporvezes,realiza
modificaçõessignificativasemsuaspolíticasenormas.AsmedidastomadaspeloGovernoFederalparacontrolar
ainflação,alémdeoutraspolíticasenormas,implicamintervençõesnastaxasdejurosenomercadodecâmbio,
mudançadaspolíticasfiscais,controledepreços,controledecapitalelimitaçãoàsimportações,entreoutras
medidas. A Companhia e suas futuras controladas não possuem controle sobre as medidas e políticas que o
GovernoFederalpodeviraadotarnofuturo,etampoucopodeprevêͲlas.Osnegócios,asituaçãoeconômicoͲ
financeira e os resultados operacionais da Companhia e de suas controladas poderão vir a ser afetados de
maneirarelevantepormodificaçõesnaspolíticasounormasqueenvolvamouafetemfatores,taiscomo:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

taxasdejuros;
controlescambiaiserestriçõesaremessasparaoexterior;
políticamonetária;
flutuaçõescambiais;
alteraçãodasnormastrabalhistas,legaiseregulatórias;
Inflação;
liquidezdosmercadosfinanceirosedecapitaisdomésticos;
expansãooucontraçãodaeconomiabrasileira;
políticafiscalealteraçõesnalegislaçãotributária;
controlesobreimportaçãoeexportação;
instabilidadesocialepolítica;e
outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no
Brasilouqueoafetem.
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AincertezaquantoàimplementaçãodemudançasporpartedoGovernoFederalnaspolíticasounormasque
venhamaafetaressesououtrosfatoresnofuturopodecontribuirparaaincertezaeconômicanoBrasilepara
aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no
exteriorporcompanhiasbrasileiras.

AsaçõesdoGovernoFederalnaspolíticasounormasqueenvolvamosfatoresmacroeconômicosacimalistados
poderãoafetaradversamenteasatividadesdaCompanhiaedesuascontroladaseanálisedesensibilidadeaos
aumentosdetaxadejuros.Ademais,mudançasnospreçosdeaçõesordináriasdecompanhiasabertas,ausência
dedisponibilidadedecrédito,reduçõesnosgastos,desaceleraçãodaeconomiaglobal,instabilidadedetaxade
câmbio,aumentonastaxasdejurosnoBrasilounoexteriorepressãoinflacionáriapodemadversamenteafetar,
diretaouindiretamente,aeconomiaeomercadodecapitaisbrasileiros,oquepoderáreduziraliquidezglobal
e o interesse do investidor no mercado de capitais brasileiro, afetando negativamente o preço das ações de
emissãodaCompanhia,gerandoconsequênciasnegativasaosseusnegócios,situaçãofinanceiraeresultados
operacionais.

AinflaçãoeasmedidasdoGovernoFederalparacombaterainflaçãopodemcontribuirsignificativamente
para a incerteza econômica no Brasil e podem ter um efeito adverso sobre a Companhia e suas futuras
controladasesobreopreçodemercadodasaçõesordináriasdaCompanhia.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse período, a
economiabrasileirafoinegativamenteimpactadapormedidasadotadaspeloGovernoFederalcomointuitode
controlarainflaçãoouatémesmoporreceioeespeculaçãosobreeventuaismedidasgovernamentaisaserem
adotadas.EssecenáriocontribuiudiretamenteparaaincertezaeconômicaexistentenoBrasileparaoaumento
davolatilidadedomercadodevaloresmobiliáriosbrasileiro.
DeacordocomoÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidorAmploͲIPCA,publicadopeloIBGE,astaxasdeinflação
doBrasilforamde4,2%,4,3%e3,8%paraosperíodosdedozemesesfindosem31dedezembrode2020,2019
e2018,respectivamente.Paraoperíododedozemesesfindosem30dejunhode2020,oIPCAacumuladofoi
de2,1%.OBrasilpodeexperimentaraltastaxasdeinflaçãonofuturo,epressõesinflacionáriaspodemlevaro
governobrasileiroaintervirnaeconomiaeintroduzirpolíticasqueimpactemnegativamenteosnegócioseo
preçodenegociaçãodasaçõesdaCompanhia.OGovernoFederaltemadotadomedidasdecontroledainflação
que,frequentemente,têmincluídoamanutençãodepolíticamonetáriarestritiva,comhistóricodealtastaxas
de juros, o que pode restringir a disponibilidade de crédito e reduzir o crescimento econômico. Uma das
consequências deste combate à inflação é a variação significativa das taxas de juros oficiais no Brasil, que
variaram de 14,25% a.a. em 31 de dezembro de 2015 a 4,50% a.a. em 31 de dezembro de 2019, conforme
estabelecidopeloComitêdePolíticaMonetáriadoBancoCentraldoBrasil(“COPOM”).Em7defevereirode
2018,oCOPOMreduziuataxaSELICpara6,75%,comnovareduçãopara6,50%em21demarçode2018.O
COPOMmanteveataxaSELICem6,50%em16demaiode2018esubsequentementeem20dejunhode2018.
Em30dedezembrode2018,ataxaSELICerade6,50%.OCOPOMmanteveataxaSELICem6,50%em6de
fevereirode2019,masareduziupara6,00%em1°deagostode2019,comnovareduçãopara5,00%em30de
outubrode2019.Em30dedezembrode2019,ataxaSELICerade4,50%.Em5defevereirode2020,oCOPOM
reduziuataxaSELICpara4,25%,comnovareduçãopara3,75%em31demarçode2020.Emumesforçopara
conterosimpactosdapandemiadacovidͲ19nademandadoméstica,oCOPOMreduziunovamenteataxaSELIC
emmaio,junhoeagostode2020esemantevenafaixade2%entreagostode2020emarçode2021.Apartir
de2021,oCOPOMaumentougradativamenteataxaSELIC,estandodefinidaem5,25%nadatadesteFormulário
deReferência.
PolíticasdoGovernoFederaledoBancoCentralmaislenienteseareduçãonastaxasdejurosjácausarame
podemviracausaraumentonainflaçãoe,consequentemente,volatilidadenataxadecrescimentodaeconomia
eanecessidadedeaumentosrepentinosesignificativosnastaxasdejuros.
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CasoumainflaçãooudeflaçãosubstancialvenhaaocorrernoBrasil,aCompanhiaesuacapacidadedecumprir
comassuasobrigaçõespodemseradversamenteafetadas.Taispressõespoderiam,ainda,afetaroacessoda
Companhia a mercados financeiros internacionais e ensejar políticas que afetem adversamente a economia
brasileiracomoumtodoe,portanto,aCompanhia.Adicionalmente,aCompanhiapodenãosercapazdeajustar
astaxascobradasdeseusclientesparacompensaroimpactodainflaçãonassuasdespesas,oquegerariaum
aumentodedespesasereduçãonamargemoperacionallíquidadaCompanhia.

Acontecimentosemudançasnapercepçãoderiscosemoutrospaísesouregiõespodemafetaradversamente
aeconomiabrasileira,osnegóciosdaCompanhiaedesuascontroladas,bemcomoopreçodemercadodos
valores mobiliários brasileiros, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou de suas
controladas.
Ovalordemercadodosvaloresmobiliáriosdeemissoresbrasileiroséafetadopelascondiçõeseconômicasede
mercado em outros países, incluindo os Estados Unidos, países da Europa, bem como em outros países da
AméricaLatinaedepaísesemergentes.Asreaçõesdosinvestidoresaosacontecimentosnessesoutrospaíses
podemterumimpactoadversosobreovalordemercadodosvaloresmobiliáriosdeemissoresbrasileiros.Os
preçosdasaçõesnegociadasnomercadodecapitaisbrasileiro,porexemplo,têmsidohistoricamentesuscetíveis
àsflutuaçõesdastaxasdejurosnosEstadosUnidos,bemcomoàsvariaçõesdasprincipaisbolsasdevaloresdos
EstadosUnidos.Alémdisso,ascrisesemoutrospaísesemergentespodemreduzirointeressedosinvestidores
emvaloresmobiliáriosdeemissoresbrasileiros,incluindonasaçõese/ouvaloresmobiliáriosdaCompanhiaede
suascontroladas.Taisacontecimentospoderãoafetaradversamenteovalordemercadodasaçõese/ouvalores
mobiliáriosdeemissãodaCompanhiae/oudesuascontroladas,restringiroacessodaCompanhiae/oudesuas
controladasaomercadodecapitaisecomprometersuascapacidadesdefinanciarsuasoperaçõesemcondições
favoráveis.
Nos últimos anos, houve um aumento na volatilidade do mercado brasileiro devido a, entre outros fatores,
incertezas com relação a ajustes da política monetária nos Estados Unidos e como tais ajustes afetariam os
mercados financeiros internacionais, ao aumento da aversão ao risco de países emergentes, bem como a
incertezassobreascondiçõesmacroeconômicasepolíticas.Alémdisso,aCompanhiaesuasfuturascontroladas
estãoexpostasàinstabilidadeeàvolatilidadenosmercadosfinanceirosglobaisemrazãodeseusefeitossobre
oambienteeconômicoefinanceiro,particularmentenoBrasil,taiscomodesaceleraçãodaeconomia,aumento
dataxadedesemprego,reduçãonopoderdecompradosconsumidoreseafaltadedisponibilidadedecrédito.
Tais instabilidades ou volatilidades nos mercados financeiros globais podem aumentar ainda mais os efeitos
negativosnoambienteeconômicoefinanceironoBrasil,oquepoderiacausarumefeitomaterialadversosobre
osnegócios,resultadosoperacionaisecondiçãofinanceiradaCompanhiaedesuascontroladas.

Ogovernofederalexerceinfluênciasubstancialsobreamaneiracomoasatividadescomerciaisdeimportação
e exportação da Companhia e de suas controladas são conduzidas e decisões contrarias aos interesses da
Companhiaedesuascontroladaspoderãoterumimpactoadversosobresuascondiçõeseconômicas.

O governo federal exerceu e continua a exercer controle substancial sobre a maneira como as atividades
comerciais de importação e exportação da Companhia e de suas controladas são conduzidas por meio de
regulamentações sobre os impostos de importação e exportação. A capacidade da Companhia e de suas
controladas de importar e exportar seus produtos pode ser prejudicada por mudanças nas leis e
regulamentaçõesbrasileirastributárias,casoessassejammaisrígidasoucomalíquotasdesfavoráveisaosetor,
comparada com produtos concorrentes de outros países ou, ainda, caso surjam novas interpretações das
regulamentações existentes que eventualmente exijam outras despesas e esforços adicionais da parte da
Companhiaedesuascontroladasparagarantirconformidadecomtaisregulamentaçõesouinterpretações.

Consequentemente,asaçõesdogovernonofuturo,incluindoqualquerdecisãodenãocontinuaraapoiaras
reformastributáriaseeconômicasrecenteseretornaraumaeconomiaplanejadadeformamaiscentralizadaou
variaçõesregionaisoulocaisnaimplementaçãodepolíticaseconômicas,podemterumefeitosignificativosobre
ascondiçõeseconômicasdaCompanhiaedesuascontroladas
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UmmercadosecundáriodenegociaçãoativoelíquidoparaasaçõesdaCompanhiapoderánãosedesenvolver,
limitando a capacidade dos acionistas da Companhia em venderem as ações pelo preço e no momento
desejados.

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, envolve, com
frequência,maiorriscoemcomparaçãoaoutrosmercadosmundiaiscomcondiçõespolíticaseeconômicasmais
estáveis,sendotaisinvestimentosconsiderados,emgeral,denaturezamaisespeculativa.Essesinvestimentos
estãosujeitosadeterminadosriscoseconômicosepolíticos,taiscomo,entreoutros:(i)mudançasnoambiente
regulatório,fiscal,econômicoepolíticoquepossamafetaracapacidadedeinvestidoresdeobterretorno,total
ouparcial,emrelaçãoaseusinvestimentos;e(ii)restriçõesainvestimentoestrangeiroearepatriamentodo
capitalinvestido.Omercadobrasileiroésubstancialmentemenor,menoslíquidoepotencialmentemaisvolátil
que os mercados de ações nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Dessa forma, fatores que
possamterimpactoseconômicosnosmercadosinternacionaispodemtrazerimpactosaindamaisprofundosno
mercadobrasileirodevaloresmobiliários.Essascaracterísticasdemercadopoderãoafetaropreçoeliquidezdas
açõesdaCompanhiaelimitarsignificativamenteacapacidadedostitularesdasaçõesdeemissãodaCompanhia
devendêͲlasaopreçoenasdatasdesejados.

O valor de mercado das ações da Companhia poderá também variar significativamente por diversas razões,
incluindoosfatoresderiscoapresentadosnesteFormuláriodeReferência.Paramaioresinformaçõesacercados
impactoscausadosnasoperaçõesdaCompanhiapelacovidͲ19,bemcomoasmedidasporelatomadas,vejao
dispostonoitem10.9desteFormuláriodeReferência.

Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente os negócios, operações e condição
financeiradaCompanhia edesuascontroladas.

O Brasil tem apresentado instabilidades econômicas causadas por distintos eventos políticos e econômicos
observadosnosúltimosanos,comadesaceleraçãodocrescimentodoPIBeefeitosemfatoresdeoferta(níveis
deinvestimentos,aumentoeusodetecnologiasnaproduçãoetc.)ededemanda(níveisdeemprego,renda
etc.). Consequentemente a incerteza sobre se o governo brasileiro vai conseguir promulgar as reformas
econômicas necessárias para melhorar a deterioração das contas públicas e da economia tem levado a um
declíniodaconfiançadomercadonaeconomiabrasileiraeaumacrisenogoverno.

Aeconomiabrasileiracontinuasujeitaàspolíticaseaosatosgovernamentais,osquais,nãosendobemͲsucedidos
ou implementados, poderão afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, incluindo os da
Companhia e de suas controladas. Nos últimos anos, o cenário político brasileiro experimentou uma intensa
instabilidadeemdecorrênciaprincipalmentedadeflagraçãodeumesquemadecorrupçãoenvolvendovários
políticos, incluindo membros do alto escalão, o que culminou com o impeachment da última presidente da
repúblicaecomaçõescontraseusucessoresuaequipe.

Alémdisso,osmercadosbrasileirostêmregistradoumaumentodevolatilidadedevidoàsincertezasdecorrentes
de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público Federal
Brasileiro.Taisinvestigaçõestêmimpactadoaeconomiaeoambientepolíticodopaís.


O potencial resultado de referidas investigações em andamento é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativosobreapercepçãogeraldomercadosobreaeconomiabrasileiraetemafetadoepodecontinuara
afetaradversamenteosnegóciosdaCompanhiaedesuascontroladas,suacondiçãofinanceiraeseusresultados
operacionais,bemcomoopreçodenegociaçãodesuasações.Nãoépossívelpreverseasinvestigaçõesem
cursoirãoconduziraumamaiorinstabilidadepolíticaeeconômica,nemsenovasalegaçõescontrafuncionários
eexecutivosdogovernoe/oucompanhiasprivadassurgirãonofuturo.


Tambémnãoépossívelpreverosresultadosdessasinvestigações,nemoimpactosobreaeconomiabrasileira
ouomercadoacionáriobrasileiro.
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Ainda,opresidentebrasileiroJairBolsonarotemsidocriticadotantonoBrasilquantointernacionalmente,com
osefeitosdesestabilizadoresdapandemiadacovidͲ19aumentandoaincertezapolíticaeaestabilidadenoBrasil,
particularmenteapósasaídadeváriosministrosfederaisdealtonível,negaçãodecompradevacinascontraa
covidͲ19ealegaçõesdecorrupçãocontraopresidenteBolsonaro.


Asrecentesinstabilidadespolíticaseeconômicastêmlevadoaumapercepçãonegativadaeconomiabrasileira
e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que também podem afetar
adversamenteosnegócioseasaçõesdaCompanhia.Qualquerinstabilidadeeconômicarecorrenteeincertezas
políticaspodemafetaradversamenteosnegócioseasaçõesdaCompanhia.

Adicionalmente,qualquerdificuldadedoGovernoFederalemconseguirmaiorianocongressonacionalpoderia
resultaremimpassenoCongresso,agitaçãopolíticaemanifestaçõesmassivase/ougrevesquepoderiamafetar
adversamenteasoperaçõesdaCompanhiaedesuascontroladas.Incertezasemrelaçãoàimplementação,pelo
governo atual, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem como à legislação
pertinente,podemcontribuirparaainstabilidadeeconômica.Essasincertezasenovasmedidaspodemaumentar
avolatilidadedomercadodetítulosbrasileiros.


OPresidentedoBrasiltempoderparadeterminarpolíticaseexpediratosgovernamentaisrelativosàcondução
daeconomiabrasileirae,consequentemente,afetarasoperaçõeseodesempenhofinanceirodasempresas,
incluindoodesempenhodaCompanhiaedesuascontroladas.NãoépossívelpreverquaispolíticasoPresidente
iráadotar,muitomenossetaispolíticasoumudançasnaspolíticasatuaispoderãoterumefeitoadversosobre
aCompanhia,suascontroladasousobreaeconomiabrasileira.

QualquerquedaadicionalnoratingdecréditodoBrasilpodeafetaradversamenteopreçodenegociaçãodas
açõesordináriasdaCompanhia.

Osratingsdecréditoafetamapercepçãoderiscodosinvestidorese,emconsequência,opreçodenegociação
de valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de dívidas nos mercados de capitais.
AgênciasderatingavaliamregularmenteoBrasileseusratingssoberanos,quesebaseiamemumasériede
fatores,incluindotendênciasmacroeconômicas,condiçõesfiscaiseorçamentárias,métricasdeendividamento
eaperspectivadealteraçõesemqualquerumdessesfatores.OBrasilperdeugraudeclassificaçãodasuadívida
soberananastrêsprincipaisagênciasdeclassificaçãoderiscobaseadasnosEUA:Standard&Poor’s,Moody’se
Fitch.

Em setembro de 2015, a Standard & Poor's reduziu o rating de crédito soberano do Brasil para grau de
investimentoinferior,deBBBͲparaBB+,citando,entreoutrasrazões,ainstabilidadegeralnomercadobrasileiro
causadapelainterferênciadogovernobrasileironaeconomiaedificuldadesorçamentárias.AStandard&Poor’s
rebaixou novamente o rating de crédito do Brasil em fevereiro de 2016, de BB + para BB, e manteve sua
perspectivanegativasobreorating,citandoumapioranasituaçãodecréditodesdeorebaixamentodesetembro
de2015.Emjaneirode2018,aStandard&Poor'sreduziuseuratingparaoBBcomumaperspectivaestável,
tendoemvistaasdúvidasemrelaçãoaosesforçosdereformadasaposentadoriaseeleiçõespresidenciaisdeste
ano. Em abril de 2020, a Standard & Poor’s manteve o rating de crédito do Brasil em BB, mas mudou sua
perspectivadeestávelparanegativa.


Em dezembro de 2015, a Moody’s colocou os ratings Baa3 do Brasil em análise, citando tendências
macroeconômicasnegativaseumadeterioraçãodascondiçõesfiscaisdogoverno.Posteriormente,emfevereiro
de2016,aMoody'srebaixouosratingsdoBrasilparaabaixodograudeinvestimento,paraBa2comperspectiva
negativa,citandoaperspectivadedeterioraçãoadicionalnoserviçodadívidadoBrasilemumambientenegativo
oudebaixocrescimento,alémdedesafiaradinâmicapolítica.Emabrilde2018,aMoody'smanteveoratingde
créditodoBrasilemBa2,masmudousuaperspectivadenegativaparaestável,oquemanteveemsetembrode
2018,citandoexpectativasdenovoscortesnosgastosdogoverno.



481

PÁGINA: 57 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
AFitchtambémrebaixouoratingdecréditosoberanodoBrasilparaBB+comperspectivanegativaemdezembro
de2015,citandoodéficitorçamentárioemrápidaexpansãodopaísearecessãopiorqueaesperadaefezum
rebaixamentoaindamaioremmaiode2016paraBBcomperspectivanegativa,quemanteveem2017erebaixou
paraBBͲemfevereirode2018.Emmaiode2020,aFitchmanteveoratingdecréditodoBrasilemBBͲ,mas
mudousuaperspectivadeestávelparanegativa.


QualquerrebaixamentoadicionaldosratingsdecréditosoberanodoBrasilpoderiaaumentarapercepçãode
riscodosinvestidorese,comoresultado,aumentarocustofuturodaemissãodedívidaeafetaradversamente
opreçodenegociaçãodasaçõesordináriasdaCompanhia.

Flutuaçõesdataxadecâmbioevariaçõessignificativasnastaxasdejurospodemafetardeformanegativaos
resultadosoperacionaisdaCompanhia edesuascontroladas.

NãosepodegarantirqueoRealnãosofrerávalorizaçãooudesvalorizaçãosignificativasemrelaçãoaoDólar,e
ainstabilidadedataxadecâmbiopodeterumefeitonegativosignificativosobreosresultadosoperacionaisda
Companhiaedesuascontroladas.Porexemplo,amoedabrasileiraduranteasúltimasdécadasexperimentou
variaçõesfrequentesesignificativasemrelaçãoaoDólareaoutrasmoedasestrangeiras.Em31dedezembrode
2019,ataxadecâmbiodevendadedólarfoideR$4,0307porUS$1,00,refletindoumadepreciaçãode4,0234%
emrelaçãoaodólarnorteͲamericanoemcomparaçãoa31dedezembrode2018.Maisrecentemente,emmaio
de2020,orealsedesvalorizouaoseunívelmaisbaixodesdeoiníciodamoeda,aR$5,94porUS$1,00.Em31
de dezembro de 2020, a taxa de câmbio de venda do Dólar foi de R$ 5,31 por US$ 1,00 refletindo uma
depreciaçãodoRealemrelaçãoaodólarnorteͲamericanode28,9%emcomparaçãoa31dedezembrode2019.

AsdepreciaçõesdoRealemrelaçãoaoDólarpodemcriarpressõesinflacionáriasadicionaisnoBrasileacarretar
aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e os
resultadosoperacionaisdaCompanhiaedesuascontroladas,porcontadaretraçãonoconsumoeaumentodos
custosdaCompanhia.Osnegócios,situaçãofinanceira,resultadosoperacionaiseperspectivasdaCompanhiae
desuascontroladaspoderãoserafetadosnegativamentepormudançasemtaispolíticascambiais.

Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países,
especialmentenosmercadosemergentesoquepoderáafetarnegativamenteaeconomiabrasileirainclusivepor
meiodeoscilaçõesnosmercadosdevaloresmobiliários.

Ovalordemercadodevaloresmobiliáriosdeemissãodecompanhiasbrasileiraséinfluenciado,emdiferentes
graus,pelascondiçõeseconômicasedemercadodeoutrospaíses,inclusiveEstadosUnidos,paísesmembrosda
UniãoEuropeiaedeeconomiasemergentes.Areaçãodosinvestidoresaosacontecimentosnessespaísespode
causarumefeitoadversosobreovalordemercadodosvaloresmobiliáriosdecompanhiasbrasileiras,inclusive
dasAções.CrisesnosEstadosUnidos,naUniãoEuropeiaouempaísesemergentespodemreduzirointeresse
dosinvestidoresnosvaloresmobiliáriosdascompanhiasbrasileiras,inclusiveosvaloresmobiliáriosdeemissão
daCompanhia.

Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições econômicas
internacionais,qualqueraumentonastaxasdejurosemoutrospaíses,especialmenteosEstadosUnidos,poderá
reduziraliquidezglobaleointeressedoinvestidoremrealizarinvestimentosnomercadodecapitaisbrasileiro.
ACompanhianãopodeassegurarqueomercadodecapitaisbrasileiroestaráabertoàscompanhiasbrasileiras
equeoscustosdefinanciamentonomercadosejamfavoráveisàscompanhiasbrasileiras.Criseseconômicasem
mercadosemergentespodemreduzirointeressedoinvestidorporvaloresmobiliáriosdecompanhiasbrasileiras,
inclusiveosvaloresmobiliáriosemitidospelaCompanhia.Issopoderáafetaraliquidezeopreçodemercadodas
Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordináriasdeemissãodaCompanhia.Destaforma,fatoresquepossamterimpactoseconômicosnosmercados
internacionaispodemtrazerimpactosaindamaisprofundosnomercadobrasileirodevaloresmobiliários.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
Flutuações cambiais nos países dos quais a Companhia e suas futuras controladas compram seus
equipamentoselicenciamentosdesoftwarespodemafetaradversamenteseusnegócios.

ACompanhiaesuasfuturascontroladasimportamalgunsdeseusequipamentoselicenciamentodesoftwares
de países como Estados Unidos da América, Reino Unido e Israel, que são utilizados em certos produtos e
serviços.Dessaforma,opreçodeseusprodutoseserviçosdepende,emcertamedida,dataxadecâmbiodos
paísesdequeadquiremercadoriasoumatériasͲprimas.

Dessemodo,casohajadepreciaçãodoRealemrelaçãoàmoedacorrentedetaispaísesouaodólardosEstados
UnidosdaAmérica,oudasmoedascorrentesdetaispaísesemrelaçãoaodólarnorteͲamericano,osprodutos
daCompanhiaedesuascontroladaspoderãosermenosatrativosparaseusclientesaCompanhiaesuasfuturas
controladasoupoderãoterdediminuirsuasmargensoudescontinuaravendadecertasmercadorias,resultando
emimpactoadversonosseusresultadosoperacionais.Adicionalmente,taisflutuaçõescambiaispodemimpactar
adversamenteopreçodosequipamentoseopreçodosserviçoseprodutosoferecidospelaCompanhiaesuas
futurascontroladasaosseusclientes,podendoimpactaradversamenteosresultadosfinanceiroseoperacionais
daCompanhiaedesuascontroladas.
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
As atividades da Companhia e de suas controladas a expõem a diversos riscos incluindo riscos de mercado
oriundos do curso natural de seus negócios e que correspondem à possibilidade de ocorrência de variações
financeirasoueconômicasresultantesdaflutuaçãonosvaloresdemercadodeposiçõesdetidaspelaCompanhia
eporsuascontroladas.Taisriscosdemercado,queestãoalémdocontroledaCompanhiaedesuascontroladas,
relacionamͲseprincipalmenteàpossibilidadedevariaçõescambiaiseflutuaçõesdastaxasdejurosquepodem
afetarnegativamenteovalordeseusativosepassivosfinanceirosoufluxosdecaixaelucrosfuturos.

Alémdosfatoresderiscoindicadosnoitem“4.1–FatoresdeRisco”,aCompanhiaesuasfuturascontroladas
estãoexpostasadiversosriscosdemercado.Osriscosdemercadomaissignificativosconformedescritosnas
demonstraçõescontábeiscombinadasintermediáriasdaCompanhiareferentesaoperíododeseismesesfindo
em30dejunhode2021são:(i)riscoscambiais;e(ii)riscodetaxadejuros.

Riscocambial

Esse risco está atrelado à possibilidade de alteração nas taxas de câmbio, afetando a despesa financeira (ou
receita)eosaldopassivo(ouativo)decontratosquetenhamcomoindexadorumamoedaestrangeiraoupela
compradeprodutosestrangeirosassociadosaestasmoedas.Ainstabilidadedavariaçãocambialpodeterum
efeitonegativosignificativosobreosresultadosoperacionaisdaCompanhiaedesuascontroladas.
OfluxodecaixadaCompanhiaedesuascontroladasestásujeitoàvolatilidadedodólarnorteͲamericano,uma
vezquepartedosseusinsumossãoadquiridoscomfornecedoresnoexterior,expondoaCompanhiaeduas
controladasàflutuaçãodocâmbiodestamoeda.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasnãocontratamoperaçõesdehedgeparaprotegerseufluxodecaixa
contraoriscocambialrelacionadoàssuasobrigações.
Os instrumentos expostos à variação cambial são representados por contratos de compra e venda de
equipamentoselicençasdesoftware.

Análisedesensibilidade:

CombasenosinstrumentosfinanceirosdenominadosemdólaresnorteͲamericanos,levantadosem30dejunho
de2021,aCompanhiarealizouumaanálisedesensibilidadecomaumentodataxadecâmbioapuradanadata
deencerramentodoperíodo(R$/US$)de25%e50%,conformesegue:

Instrumento
(EmR$mil)
Fornecedoresestrangeiros
Efeitonoresultado

CenárioBaseͲR$/US$:4,9764
Saldoem30
FatordeRisco
dejunhode
CenárioI
2021
AltadoDólar
1.191
1.489
Ͳ
Ͳ
(307)

CenárioII
1.786
(595)



Riscodetaxadejuros

OriscodetaxadejurosdaCompanhiaedesuascontroladasdecorredeaplicaçõesfinanceirasedeempréstimos
efinanciamentos.OsinstrumentosfinanceirosemitidosataxasvariáveisexpõemaCompanhiaesuasfuturas
controladasaoriscodefluxosdecaixaassociadoàtaxadejuros,sendoquetaisinstrumentosemitidosàstaxas
prefixadasasexpõemaoriscodevalorjustoassociadoàtaxadejuros.

O risco de fluxos de caixa associado à taxa de juros da Companhia e suas futuras controladas decorre de
aplicaçõesfinanceiraseempréstimosefinanciamentosdecurtoelongoprazosemitidosataxaspósfixados.
TantoasaplicaçõesfinanceirasquantoempréstimosfinanceirossãocorrigidaspeloCDIe/outaxasprefixadas,
conformecontratosfirmadoscomasinstituiçõesfinanceirasepormeiodenegociaçõesdevaloresmobiliários
cominvestidoresdessemercado.
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
Riscodetaxasdejuroséoriscodequeovalorjustodosfluxosdecaixafuturosdeuminstrumentofinanceiro
flutuedevidoavariaçõesnastaxasdejurosdemercado.AexposiçãodoGrupoaoriscodemudançasnastaxas
dejurosdemercadorefereͲse,principalmente,àsobrigaçõesdelongoprazodaCompanhiasujeitasataxasde
jurosvariáveis.

Análisedesensibilidade:


Aseguiréapresentadaatabeladodemonstrativodeanálisedesensibilidadedosinstrumentosfinanceirosque
possamgerarimpactossignificativosparaaCompanhia,considerandoopronunciamentotécnicoCPC40(R1)Ͳ
InstrumentosFinanceiros:Evidenciaçãoeossaldosdosprincipaisinstrumentosfinanceiros,convertidosauma
taxa projetada para a liquidação final de cada contrato, convertido a valor de mercado (Cenário I), com
apreciaçãode25%(CenárioII)e50%(CenárioIII).

ComrelaçãoaosativosfinanceirosatreladosaoCDI,ocenárioIconsiderouamanutençãodacotaçãodoCDIem
junhode2021em2,56%a.a.Osdemaiscenários,IIeIII,consideramumdecréscimodacotaçãoem25%(3,20%
a.a.)e50%(3,84%a.a.),respectivamente.

EmpréstimoseFinanciamentos
(EmR$mil,exceto%s)
Capitaldegiro
TaxaSujeitaavariação
DespesaFinanceiraProjetada
Variação

Em30dejunho
de2021
91.638
Ͳ
Ͳ
Ͳ

CenárioI

CenárioII

CenárioIII

91.638
2,56%
2.346
0

92.547
3,20%
2.932
586

92.547
3,84%
3.519
1.173

CenárioI

CenárioII

CenárioIII

12.397
2,56%

13.397
1,92%

13.423
1,28%

317

238
(79)

10.267
1,92%

159
(158)

10.267
1,28%

197
(66)

131
(132)


AplicaçãoFinanceira
(EmR$mil,exceto%s)
Aplicaçãorendafixa
TaxaSujeitaavariação
ReceitaFinanceiraProjetada
Variação

Fundorendafixa



10.267
2,56%

TaxaSujeitaavariação
ReceitaFinanceiraProjetada
Variação

263



Essaanálisedesensibilidadetemcomoobjetivomensuraroimpactodasmudançasnasvariáveisdemercado
sobre os referidos instrumentos financeiros da Companhia e de suas controladas, considerandoͲse todos os
demaisindicadoresdemercadoconstantes.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
A Companhia e suas futuras controladas são partes em processos judiciais e administrativos de natureza
tributária,trabalhista,cíveleregulatória,dentreprocessoscomchancedeperdaprovável,possíveleremota.As
provisõesdaCompanhiasãoregistradasconformeaavaliaçãodaprobabilidadedeperda,oqueincluiaavaliação
dasevidênciasdisponíveis,ahierarquiadasleis,asjurisprudênciasdisponíveis,asdecisõesmaisrecentesnos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos da
Companhia.Asprovisõessãorevisadaseajustadasparalevaremcontaalteraçõesnascircunstâncias,taiscomo
prazodeprescriçãoaplicável,conclusõesdeinspeçõesfiscaisouexposiçõesadicionaisidentificadascombase
emnovosassuntosoudecisõesdetribunais.Somentesãoconstituídasprovisõesparaprocessosavaliadospor
seusconsultoresjurídicoscomoprocessoscomchancedeperdaprovável.

Paraosfinsdesteitem4.3,foramconsideradoscomoindividualmenterelevantesprocessosemqueaCompanhia
esuasfuturascontroladasfiguramcomoparteequeem30dejunhode2021(i)possamviraimpactardeforma
significativaopatrimônioouosnegóciosdaCompanhiae/oudesuascontroladas,ou(ii)individualmentepossam
viraimpactarnegativamenteaimagemdaCompanhiae/oudesuascontroladas.
A seguir, são descritos os principais processos judiciais e administrativos individualmente relevantes a que a
Companhiaestavasujeitaem30dejunhode2021segregadosconformesuanatureza.

ProcessosCíveis
Processonº00190.018887/2013Ͳ25
a.

Juízo

ControladoriaGeraldaUnião

b. Instância

1ªinstancia

c. Datadeinstauração

07/03/2014

d. Partesnoprocesso

ISHTecnologiaS.A.(“Réu”ou“ISHTecnologia”)
ControladoriaGeraldaUnião(Autor)

e. Valores,
bens
ou PossibilidadedaISHcontratarcomaAdministraçãoPúblicapeloprazode2(dois)anos
direitosenvolvidos
f. Principaisfatos

ProcessoAdministrativonº00190.018887/2013Ͳ25instauradopelaCGU,instauradocom
basenaNotaTécnicanº449/2014/CGU/CRG/COREP.Oprocessotevesubstânciaextraída
doinquéritopolicialquevisouapurarirregularidadesnautilizaçãoderecursosfederais,
pormeiodoConvênio01.0020.00/2009,relacionadoaofinanciamentodoMinistérioda
Ciência,TecnologiaeInovaçãodaUnião,doprojetodenominado“JampaDigital”,quefoi
objeto do Pregão Presencial nº 19/2009, voltado para a implantação de uma rede de
internetsemfioeumareestruturaçãodossistemastecnológicosdaPrefeituradeJoão
Pessoa.OcertamefoivencidopelaempresaIdeiaDigitalSistemasConsultoriaeComercio
Ltda.EspecificamentecomrelaçãoaISHTecnologia,aPolíciaFederalconstatouque,no
certame investigado a ISH Tecnologia, apresentou, em relação a concorrentes,
procurações, entre outros documentos, com estrutura e contexto textual idênticos,
documentaçãotécnicacoincidente,orçamentocomcorrelaçãodevaloresemproposta
apresentada um dia após o termo de referência (indicativo de ajuste prévio) e carta
inidôneadecomprovaçãodefabricante.Emdefesa,aISHTecnologiaaduziuqueseunome
foiindevidamenteenvolvidonocertame,havendofalsificaçãoporterceirosdepropostas
técnicasecomerciaisemnomedaempresa,requerendoaproduçãodeprovapericialpara
análisedeautenticidadeeautoriadosdocumentos.EmquepeseaISHTecnologiatenha
requeridonoprocessoaproduçãodeprovapericialparacorroborarsuatesededefesa,a
provafoiindeferidapelaCGU.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
Ao final a CGU declarou a inidoneidade da Ideia Digital para licitar ou contratar com a
Administração Pública e suspendeu as demais empresas envolvidas de participarem de
licitações e contratarem com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos,
incluindoaISHTecnologia.ApenalidadeeoprocessoencontramͲsesuspensosemfunção
dadecisãojudicialprolatadanoAçãoAnulatóriadenº1025750Ͳ74.2018.4.01.3400
g. Chance
de
perda Possível
(provável, possível ou
remota)
h. Análise do impacto em Em caso de condenação a ISH Tecnologia estaria impedida de contratar com o poder
caso de perda do públicoedeparticipardecertameslicitatóriospor2(dois)anos,impactandotantosua
processo
geraçãodenovosnegócioscomopoderpúblico,comosuareputaçãoeimagem.


Processonº1025750Ͳ74.2018.4.01.3400
a. Juízo

JustiçaFederalda1ªRegião

b. Instância

1ªinstancia

c. Datadeinstauração

28/11/2018

d. Partesnoprocesso

ISHTecnologiaS.A.(“Autor”ou“ISHTecnologia”)
UniãoFederal(Réu)

e. Valores,
bens
ou PossibilidadedaISHcontratarcomaAdministraçãoPúblicapeloprazode2(dois)anos
direitosenvolvidos
f. Principaisfatos

Ação Anulatória proposta pela ISH requerendo o reconhecimento da prescrição
intercorrente no Processo Administrativo nº 00190.018887/2013Ͳ25 instaurado pela
ControladoriaGeraldaUnião(“CGU”),quesuspendeuaISHdeparticipardelicitaçõese
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos. A ISH aduz que o
processoficousobrestadopormaisde3(três)anosporinérciadaAdministraçãoPública.
Subsidiariamente, também requereu a anulação da decisão proferida no Processo
Administrativo, com base em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do
pedido de realização de prova pericial, e por não ter sido intimada para apresentar
alegaçõesfinais.Pleiteou,liminarmente,asuspensãodosefeitosdassançõesimpostas
pelaCGU.
OprocessoadministrativofoiinstauradopelaCGUcombaseeminquéritopolicialvisando
apurar irregularidades na utilização de recursos federais, por meio do Convênio
01.0020.00/2009, relacionado ao financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação da União, do projeto denominado “Jampa Digital”, que foi objeto do Pregão
Presencialnº19/2009,voltadoparaaimplantaçãodeumarededeinternetsemfioeuma
reestruturação dos sistemas tecnológicos da Prefeitura de João Pessoa. O certame foi
vencidopelaempresaIdeiaDigitalSistemasConsultoriaeComercioLtda.econtoucoma
participaçãodealgumasempresasdoramo,dentreasquaisaISH.Especificamentecom
relaçãoaISHTecnologia,aPolíciaFederalconstatouque,nocertameinvestigadoaISH
Tecnologia, apresentou, em relação a concorrentes, procurações, entre outros
documentos, com estrutura e contexto textual idênticos; documentação técnica
coincidente,orçamentocomcorrelaçãodevaloresempropostaapresentadaumdiaapós
otermodereferência(indicativodeajusteprévio)ecartainidôneadecomprovaçãode
fabricante.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
No âmbito do procedimento administrativo, a CGU declarou a inidoneidade da Ideia
Digital para licitar ou contratar com a Administração Pública e suspendeu as demais
empresas envolvidas de participarem de licitações e contratarem com a Administração
Públicapeloprazode2(dois)anos,incluindoaISHTecnologia.Contraestadecisão,aISH
TecnologiaimpetrouoMandadodeSegurançaNº21.373/DF(“MS”)eajuizouapresente
Ação Anulatória. O STJ negou provimento ao mencionado recurso, por entender que a
CGUnãoteriarespeitadoodireitodaISHTecnologiaàapresentaçãodealegaçõesfinais
noprocessoadministrativo.Posteriormente,oSTJjulgouomandadodesegurançae,por
maioria,denegouasegurançapleiteadapelaISHTecnologiaerevogouadecisãoliminar
que havia sido concedida para suspender a sanção imposta à ISH, por entender que o
arcabouçoprobatórioconfirmavaaparticipaçãodosprepostosdaISHTecnologianafase
externa do procedimento licitatório, – de modo que o objeto da dilação probatória
solicitada pela ISH Tecnologia não endereçaria tal ponto –, e que o rito processual da
penalidade(art.87,§2º,daLeinº8.666/1993)nãoabrangiaalegaçõesfinaisnostermos
doart.44daLeinº9.784/1999.
Em 14/02/2019, o Juiz da ação anulatória extinguiu parcialmente o processo, sem
resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência da ação com o MS, e
indeferiuopedidoliminar.ContraestadecisãofoiinterpostooAgravodeInstrumentonº
1008099Ͳ10.2019.4.01.0000 pela ISH Tecnologia, no qual foi concedida liminar “para
sobrestaraexecuçãodaspenalidadesfustigadasnosautosdeorigem(impedimentode
licitaredecontratarcomaAdministraçãoPública),atéopronunciamentodefinitivoda
Turma julgadora”. Contra tal decisão, a União interpôs agravo interno em 24/04/2019
alegandolitispendênciacomoMSeausênciadaprescriçãointercorrente.Nomomento,
aguardaͲsejulgamentodoagravointernodaUnião.
Em16/08/2020,foideferidapeloJuízoda16ªVaraFederaldaSeçãoJudiciáriadoDistrito
FederalarealizaçãodaprovapericialdesejadapelaISHTecnologia,pormeiodeperícia
grafotécnicaaserefetivadapeloDepartamentodePolíciaFederalͲDPFnosdocumentos
apontados pela ISH Tecnologia na Ação Anulatória, com o objetivo de comprovar a
falsidadedasassinaturasedosdocumentosindevidamenteutilizadoscomonomedaISH
Tecnologia no processo licitatório do projeto "Jampa Digital". Atualmente, aguardaͲse
realizaçãodaperíciapeloDepartamentodePolíciaFederal.
g. Chance
de
perda Remota
(provável, possível ou
remota)
h. Análise do impacto em Em caso de condenação a ISH Tecnologia estaria impedida de contratar com o poder
caso de perda do públicoedeparticipardecertameslicitatóriospor2(dois)anos,impactandotantosua
processo
geraçãodenovosnegócioscomopoderpúblico,comosuareputaçãoeimagem.







4.3.1ͲValortotalprovisionadodosprocessosdescritosnoitem4.3
Em 30 de junho de 2021, a Companhia e suas futuras controladas não possuem processos individualmente
relevantesclassificadoscomprobabilidadedeperdaprováveldescritosnoitem4.3.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
Na data deste Formulário de Referência, 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 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável, tendo em vista que, na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia
processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem
parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou excontroladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes
Abaixo, a descrição dos processos judiciais, administrativos e arbitrais sigilosos em que a Companhia e suas
futurascontroladassãoparte,eque,noentendimentodaCompanhiaedesuascontroladas,sãorelevantespara
osseusnegócios.
Processonº0805260Ͳ62.2015.4.05.8200
a. Juízo

TribunalRegionalFederalda5ªRegião

b. Análise do impacto em EventualdecisãodesfavorávelnoprocessogerariaprejuízosfinanceirosparaaCompanhia
casodeperda
esuasfuturascontroladas,decorrentesdaimposiçãodemultaeproibiçãodecontratar
com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente,aindaqueporintermédiodepessoajurídicadaqualsejasóciomajoritário,
porperíodoquepodevariarde3a5anos.Aspenalidadespossíveissãoaquelasdescritas
noArtigo12,incisoI,IIouIIIdaLei8.429,de02dejunhode1992,epoderáenvolvero
pagamentodemultapecuniáriadeatéduasvezesovalordodanosupostamentecausado
aoerário.
c. Valores,bensoudireitos Valorenvolvidonoprocesso,conformeanálisedaCompanhiaem30dejunhode2021,é
envolvidos
ilíquido.


d. Principaisfatos

TrataͲsedeAçãoCivilPúblicadeImprobidadeinstauradapeloMinistérioPúblicoFederal,
noâmbitodaOperaçãoLogoff.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
Na data deste Formulário de Referência, não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais ou conexos,
não sigilosos e relevantes em conjunto em que a Companhia ou suas controladas sejam partes e ou seus
investidores ou de suas controladas.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
Na data deste Formulário de Referência, não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais ou conexos,
não sigilosos e relevantes em conjunto em que a Companhia ou suas controladas sejam partes e ou seus
investidores ou de suas controladas.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia era parte em um procedimento administrativo
instaurado pelo Ministério Público do Trabalho da 17ª Região de Vitória – ES (“MPT”), conforme breve relato
abaixo:
(i)

IC 000362.2014.17.000/5: Em abril de 2014, a Companhia foi autuada por descumprimento da
jornada de trabalho dos seus colaboradores. Este fato culminou na instauração, pelo MPT, do
Inquérito Civil (“IC”) 000362.2014.17.000/5. No âmbito deste IC, a Companhia celebrou com o
MPT, o Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC”), determinando regras de formalização e
registro das horas praticadas, bem como o limite destas, o período mínimo de repouso e de
intervalo intrajornada, conforme abaixo:

Termo de Ajuste de Conduta nº 000125.2017 – IC nº 000362.2014.17.000/5
a. abrangência
IHS Tecnologia S.A.
b. data de assinatura

25 de outubro de 2017.

c. prazo de vigência

Prazo indeterminado.

d. jurisdição responsável pelo
TAC:

Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região (Vitória - ES).

e. objeto

(a) consignar em registro manual, mecânico ou eletrônico os
horários de entrada e saída efetivamente praticados pelos seus
funcionários; (b) se abster de prorrogar a jornada de trabalho dos
seus colaboradores além do limite legal de 2 (duas) horas diárias;
(c) conceder a seus colaboradores intervalo interjornadas de no
mínimo 11 (onze) horas consecutivas; (d) conceder aos seus
colaboradores um descanso semanal remunerado de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas; e (e) conceder a seus empregados
intervalo intrajornada de no mínimo 1 (uma) hora, caso a duração
do trabalho exceda 6 (seis) horas, ou de quinze mínimos caso a
duração do trabalho ultrapasse 4 (quatro) horas, sem ultrapassar
o período de 6 (seis) horas.
R$1.000,00 por infração, a serem revertidos ao Fundo de Amparo
do Trabalhador (FAT).
A Companhia declara que está cumprindo os termos do TAC, não
havendo quaisquer tipo de evidências de descumprimento e/ou
nova solicitação promovida pelo MPT.

f. consequência por
descumprimento
g. status
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
(a) restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Não aplicável, uma vez que a Companhia é um emissor nacional e com valores mobiliários custodiados no
Brasil.
(b) restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Não aplicável, uma vez que a Companhia é um emissor nacional e com valores mobiliários custodiados no
Brasil.
(c) hipóteses de cancelamento de registro e direitos dos titulares de valores mobiliários nessa
situação
Não aplicável, uma vez que a Companhia é um emissor nacional e com valores mobiliários custodiados no
Brasil.
(d) direito de preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações
Não aplicável, uma vez que a Companhia é um emissor nacional e com valores mobiliários custodiados no
Brasil.
(e) outras questões do interesse dos investidores
Não aplicável, uma vez que a Companhia é um emissor nacional e com valores mobiliários custodiados no
Brasil.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
(a)
Informarseoemissorpossuiumapolíticaformalizadadegerenciamentoderiscos,destacando,em
casoafirmativo,oórgãoqueaaprovoueadatadesuaaprovação,e,emcasonegativo,asrazõespelasquais
oemissornãoadotouumapolítica
ACompanhiaadotapolíticadegerenciamentoderiscos(“PolíticadeGerenciamentodeRiscos”),comfinalidade
estabelecerasdiretrizesadotadaspelaCompanhianaidentificação,avaliação,comunicaçãoetratamentodos
riscos derivados e/ou inerentes à sua atividade. A Política de Gerenciamento de Riscos foi aprovada pelo
ConselhodeAdministraçãoem28dejulhode2021eencontraͲsedisponívelemseuwebsite(ri.ish.com.br).
(b)

ObjetivoseEstratégiasdaPolíticadeGestãodeRiscos,incluindo:

APolíticadeGerenciamentodeRiscostemporobjetivo estabelecerosprincípios,diretrizeseresponsabilidades
aseremobservadospelaCompanhiaesuasfuturascontroladasnoprocessodegerenciamentodosriscosaque
estejamsujeitas,devidamenteidentificadosaseguir,deformaapossibilitaracorretaidentificação,aavaliação,
apriorização,omonitoramentoconstante,aeficazcomunicaçãodosriscos,amelhoriacontínuadeprocessos
detrabalho,projetoseaalocaçãoeautilizaçãoeficazdosrecursosdisponíveis,visandosempreaperpetuidade
dosnegóciosdaCompanhia.
As atividades da Companhia podem ser impactadas negativamente, implicando em perdas ao negócio, bem
como podem ser afetadas positivamente através do aproveitamento das oportunidades decorrentes das
atividades da Companhia. O estabelecimento da Política de Gerenciamento de Riscos visa assegurar que as
responsabilidades e diretrizes sejam definidas abrangendo inclusive metas, metodologias e monitoramentos
aplicáveis.Nagestãoemonitoramentodosriscosdeseunegócio,estratégicose/ouoperacionais,aCompanhia
e suas futuras controladas devem, sempre que possível, objetivar oportunidades que minimizem aspectos
negativosdasatividades,compensandocomaçõespositivas.
A gestãodos riscos a que aCompanhia esuas futurascontroladasestão sujeitas é parte de sua estratégia e
corroboraseuesforçonaconstruçãodepilaressustentáveisdoseunegócio,apartirdepremissasestabelecidas
pelasboaspráticasdemercadoe/ouexpressasemregulamentaçõesbrasileiraseinternacionais.Aexistênciade
umprocessoestruturadodegestãoderiscosdeve,sobretudo,assegurarqueosriscoseosseusimpactossejam
consideradosnoprocessodetomadadedecisãopelosColaboradoresdaCompanhiaesuasfuturascontroladas.
Por“Riscos”,entendeͲseoeventoouação,oumesmoexpectativadealgumfatoquepossaafetarnegativamente
arealizaçãodosobjetivos,negócioseoportunidadesdenegóciosdaCompanhiae/ousuascontroladas,eque
pode abranger um ou mais aspectos, entre eles: Estratégico Político, Regulatório, Tecnológico, Financeiro,
Operacional,deCompliance,LegaleSocioambiental.
(i)

Riscosparaosquaissebuscaproteção

Osriscosparaosquaissebuscaproteçãosão:
(a)

RiscosEstratégicos:EnglobamasseguintesespéciesdeRiscos:
(i) RiscosassociadosàsdefiniçõesedecisõesestratégicasdaCompanhiaedesuascontroladas
paraatingirseusobjetivosdenegóciosenasociedade;e/ou
(ii) Riscos decorrentes da inabilidade da Companhia e/ou de suas controladas de antecipar
cenários ou adaptarͲse às mudanças de política governamental, de mercado, ou de
ambiente regulatório, bem como protegerͲse de impactos causados por concorrentes
nacionaisouinternacionais,incluindo,masnãoselimitando:
(ii.1.) RiscosPolíticos:Riscosrelacionadosamudançaspolíticas,nocenárionacionale
internacional,crisesglobaiseimprevistoseconômicos.
(ii.2.) RiscosRegulatórios:Riscosdecorrentesdemudançasnasregulamentaçõesem
vigor,quepodemafetarnegativamentedosnegóciosdaCompanhiae/oudesuas
controladas.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
(ii.3.)

RiscosTecnológicos:Riscosdenovastecnologiasquenãosejamdedomínioda
Companhia ou dos setores de cibersegurança, infraestrutura de tecnologia da
informação e computação em nuvem e que podem, de alguma forma, ser
assimiladas de forma mais rápida pelo mercado, trazendo desvantagens
econômicaseecológicasqueimpactemnosnegóciosatuais.


(b)


(c)


(d)

(e)


(f)



RiscosFinanceiros:EnglobamasseguintesespéciesdeRiscos:
(i) RiscosLigadosaoMercado:Riscosquepodemimplicaremperdasfinanceiras,decorrentes
deefeitosnãoesperadosnocenárioeconômicoenastendênciasdemercado,refletidosno
comportamento das taxas de juros, do câmbio, da inflação, do emprego, da renda, do
endividamento,daescolhadosinvestimentosfinanceiros,dospreçosdasações,dospreços
decommodities,dentreoutros;
(ii) Riscos Ligados ao Crédito: Riscos decorrentes da possibilidade de perdas resultantes da
incerteza quanto aos recebimentos de valores contratados com tomadores de
empréstimos,contrapartesdecontratosouemissoresdetítulos;e/ou
(iii) RiscosLigadosàLiquidez:Riscosrelacionadosàpossibilidadede(i.1)perdasdecorrentesda
incapacidadederealizaçãodeumatransaçãoemtempopactuadoerazoável,ou(I.2)falta
derecursosparahonraroscompromissosassumidosemfunçãododescompassoentreos
ativosepassivos.
Riscos Operacionais: Riscos de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de
processosinternos,pessoasesistemas,oudeeventosexternos,como,porexemplo:
(i) Faltadeconsistênciaeadequaçãodossistemasdeinformação,processamentoecontrole
deoperações;
(ii) Falhas no gerenciamento de recursos e nos controles internos da Companhia e/ou de
controladas;
(iii) FraudesquetornemimprópriooexercíciodasatividadesdaCompanhiae/oucontroladas;
(iv) Falhasnaoperacionalizaçãoemensuraçãodamanutençãodasprestaçõesdeserviços,ou
nodimensionamentodasnecessidadesdaCompanhiae/oudecontroladasconfrontadas
comcustosemargensoperacionais;
(v) Impossibilidadeouatrasonamontagemdeequipamentos,transporteeacondicionamento
derecursosparaexecuçãodosserviçoscontratados,bemcomoestruturainadequadapara
operacionalizaçãodosserviçoscontratados.
RiscosdeCompliance:Riscosdesançõeslegaisouregulatórias,deimpactonegativofinanceiro
oureputacionalqueaCompanhiae/ousuascontroladaspossamsofrercomoresultadodafalha
no cumprimento de leis, acordos, regulamentos, código de conduta e conduta e/ou políticas
internas.

RiscosLegais:Riscosdeperdadecorrentedemultas,penalidadesouindenizaçõesresultantesde
ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisões
desfavoráveisemprocessosjudiciais,administrativoseprocedimentosarbitrais.
RiscosSocioambientais:Riscosdeperdasemconsequênciade:
(i) Efeitosnegativosnomeioambienteenasociedade,causadaspelaatividadeexecutadanos
setoresdecibersegurança,infraestruturadetecnologiadainformaçãoecomputaçãoem
nuvem;e/ou
(ii) Desastres naturais não previstos que afetem a atividade nos setores de cibersegurança,
infraestruturadetecnologiadainformaçãoecomputaçãoemnuvem.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
(ii)

Instrumentosutilizadosparaproteção

A Companhia possui as seguintes etapas para mitigação de seus principais riscos: identificação dos riscos e
eventos;avaliaçãodosRiscos;priorizaçãoetratamento;emonitoramento,conformeexplicadasabaixo:
1)

IdentificaçãodeRiscoseEventos:Consisteemcriareconsolidarumabasededadosabrangente
sobreriscosbaseadaemeventosquepossamcriar,aumentar,evitar,reduzir,acelerarouatrasar
arealizaçãodosobjetivosdaCompanhia.AidentificaçãoderiscoseeventosnaCompanhiae/ou
controladas ocorrerá de maneira estruturada, em linha com as estratégias de negócio da
Companhia,pormeiode:
x
Fontes internas: Periodicamente os administradores, os proprietários do Risco, demais
colaboradoreseosrepresentantesdaAuditoriaInternaserãoentrevistadospeloComitêde
AuditoriaparaidentificaçãodetendênciasanovosRiscos;
x
Fontesexternas:SerãoconsultadoseentrevistadospeloComitêdeAuditoria,aseuexclusivo
critério, auditores externos, órgãos reguladores, o próprio mercado, o governo, a mídia e
demais partes interessadas ou relacionadas ao segmento de atuação da Companhia. Suas
descrições obedecerão a um formato padronizado e consistente para facilitar sua
identificação,avaliaçãoemonitoramento;e
x
DenúnciasouComunicações:SerãoconsideradasfontesdeidentificaçãodeRiscoseventuais
denúnciasoucomunicaçõesapresentadasporagentesinternosouexternosrelacionadosà
Companhiae/ousuascontroladas,quesejamrelevantesàimplementaçãodesuasestratégias
denegócioeàrealizaçãodesuasatividades.

2)

Avaliação de Riscos: Com base na identificação e enumeração dos Riscos realizadas na etapa
anterior,estaetapaenvolveoentendimentodascausasedasfontesdosRiscos,seusimpactos,
positivosenegativos,bemcomodaprobabilidadedesuaocorrência.Paratanto,oproprietáriodo
Risco(riskowner)deveavaliaroscritériosdeimpactoedeprobabilidadedeocorrênciadosRiscos,
conformedescritosaseguir.

OcritériodaProbabilidadeconsistenamediçãodeoquãoprováveléqueumeventoaconteçaeo
Riscosematerialize,eserádefinidoconformeoscritériosdoquadroabaixo:




Probabilidade
Descriçãodoscritériosdeprobabilidade
Numérica

Descritiva

1%a30%

Remota

Nãoéprovávelqueaconteçaoupodeserqueocorrauma
vezdentrodeumano

31%a50%

Possível

Podeserqueocorramaisdeumavezdentrodeumano

51%a70%

Provável

Podeserqueocorramensalmente

71%a90%

MuitoProvável

Podeserqueocorrasemanalmente


OcritériodeImpactoserefereàsconsequênciasdoRiscocasoelevenhaaocorrer,considerando
asseguintesdefinições:
o
Quantitativo:EstimativadapotencialperdafinanceiracasooeventoaconteçaeoRiscose
materialize.
o
Qualitativo: Estimativa do potencial impacto em imagem/reputação, operação e meio
ambientedaCompanhiaequepodeinterromperosnegócios.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
Quantoaoimpacto,osRiscosestãoclassificadosemquatrograus,conformeoscritériosdoquadro
abaixo:

Impacto

Descriçãodoscritériosdeimpacto

Baixo

Osriscospossuemconsequênciaspoucosignificativasoureversíveisemcurtoe
médioprazocomcustospoucosignificativos

Médio

Osriscospossuemconsequênciasreversíveisemcurtoemédioprazocom
custosbaixos

Elevado

Osriscospossuemconsequênciasreversíveisemcurtoemédioprazocom
custosaltos

Extremo

Osriscospossuemconsequênciasirreversíveisoucomcustosinviáveis

GRAUDEIMPACTO


ApósaanálisedosRiscossegundooscritériosdeimpactoeprobabilidade,épossívelcalcularevisualizar
oRiscodentrodaestruturadebasedaMatrizdeRiscosdaCompanhia,identificandoaclassificaçãodo
Risco, ou seja, o quão crítico um determinado Risco é, o que deverá auxiliar a Companhia (i) na
verificaçãodequaisRiscosnecessitamdetratamento;e(ii)napriorizaçãodosRiscosedasmedidas
necessáriasparasuacontençãoe/oumitigação.




EXTREMO







RISCOY

ELEVADO

RISCOZ







MÉDIO





RISCOX



BAIXO











REMOTA

POSSÍVEL

PROVÁVEL

MUITO
PROVÁVEL

PROBABILIDADEDEOCORRÊNCIA




CaracterísticasdosRiscosporQuadrante:

I.
Risco Trivial (verde claro): Riscos de probabilidade rara e consequências desprezíveis. São
aceitosecostumaͲseagirapenasseoproblemadefatoocorrer,demodoaevitarperdade
tempocomriscosimprováveisequequasenãogeramimpactoaonegócio.
II.
RiscoAceitável(verdeescuro):perdasdemenorrelevância,podendoocustodoimpactoser
menor do que o custo de mitigáͲlos. Riscos de baixo impacto e frequência, não havendo
necessidadedemonitoramentocontínuo.
III.
RiscoModerado(amarelo):Riscodemenorcriticidadedevidoaomenorníveldeimpactono
valordonegócio.Demandaadefiniçãodeníveisaceitáveisdeperdaporeventoselimitesde
competênciademodoaevitarqueoníveldeimpactosubaaolongodotempo.Necessáriaa
contrataçãodeseguroscontrataisRiscos.
IV.
Risco Substancial (marrom): Riscos com alto impacto e baixa frequência. Devem ser
quantificadosemonitoradosregularmenteparadirecionarcontinuamenteasestratégiasde
mitigaçãoe/ouplanosdecontingência.Oobjetivoéestarpreparadocasooeventovenhaa
acontecer. Compreende também o risco inesperado (“cisne negro”) de perdas esporádica,
refletindoeventosextremos,masraros.Tratamentosujeitoàviabilidadedecontrataçãode
seguroscomorespostaaestesriscos.
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V.

Risco Intolerável (vermelho): representam ameaça potencial aos negócios da empresa.
Demandamaçãogerencialprioritáriaparaeliminarocomponentederiscoouaomenosreduzir
suaseveridadee/oufrequência.


OConselhodeAdministraçãodeveconsiderarimpactosnegativosepositivosnoestabelecimento
daMatrizdeRiscos.OsriscoselencadosnaMatrizdeRiscosdaCompanhiadevemevoluirparao
estabelecimentodeplanosdecontingenciamento,criadosapartirdasimulaçãodecenáriosde
realizaçãodorisco,vislumbrandoimpactosnegativosepositivos.

3)

Priorizaçãoetratamento:Depoisdeidentificadoseavaliados,deveͲsedefinirqualotratamento
queserádadoaosRiscos,bemcomoasprioridadesnaimplementaçãodereferidotratamento,
com base em sua criticidade e na Disposição a Riscos da Companhia. O tratamento dos riscos
envolveaescolhadeumadasalternativaslistadasabaixo:
¾ AceitaroRisco:nenhumaaçãoétomadaparainfluenciaraprobabilidadedeocorrênciae/ou
severidade do Risco, conforme determinação do Comitê de Auditoria, não implicando na
necessidadedeadequaçãodeprocessosecontroles.Noentanto,omonitoramentodeveser
contínuodemodoaassegurarque,casohajamudançadeconjunturaquejustifiquealteração
notratamentodoRisco,aCompanhiaimplementereferidotratamento.
¾ Não Aceitar o Risco: caso seja determinado que a Companhia não deseja conviver com o
Risconascondiçõesemqueesteseapresenta,deverãoseradotadosprocessosecontroles
parasuamitigação,transferênciaoueliminação,conformeocaso.Referidaestratégiaserá
discutida e aprovada para cada Risco verificado, conforme determinação do Comitê de
Auditoria. Para cada Risco, definido e monitorado pela área de Área de Compliance e
AssuntosJurídicos,sãodefinidosprocessoscontingenciaisparaquesegarantaacontinuidade
donegóciodaCompanhiaemcasodeexposição,minimizandooseventuaisdanos,conforme
Planejamento,ControleeRiscosCorporativos.
 Eliminarorisco:nãocorreroRiscoedescontinuarasatividadesqueogeram.Evitar
o Risco pode implicar na descontinuação de uma linha de produtos, divisão de
negóciosouprocessos.
 MitigaroRisco:açõessãotomadasparareduziraprobabilidadedematerialização
e/ou severidade do Risco. Esta resposta envolve o aprimoramento ou criação de
controlesemelhoriasemprocessos.
 Tranferir/Compartilhar o Risco: atividades que visam reduzir a probabilidade de
ocorrênciae/ouseveridadedoRisco,pormeiodatransferênciaoucompartilhamento
deumapartedoRiscoaterceiros,como,porexemplo,contrataçãodeapólicesde
seguro,outsourcingehedging.



4)

Monitoramento: O Comitê de Auditoria deve acompanhar continuamente e documentar o
desempenhodos indicadores de Riscos, monitoradospela Áreade Compliance eAssuntos Jurídicos,
bemcomoosseuslimites,reportandoͲosaoConselhodeAdministração,quedeverásupervisionara
implementaçãoemanutençãodosplanosdeaçãoatravésdegestãocontínuaeavaliaçõesinternasou
externasindependentes,quandoaplicável.OsRiscospriorizadosserãodivulgadosbimestralmente,pelo
ComitêdeAuditoria,àDiretoriaeaoConselhodeAdministração,paradiscussãoeacompanhamento.


Porfim,osriscosserãoreavaliadosperiodicamente,conformegraudeexposiçãoematuridadedeseuscontroles
internos.
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(iii)

Estruturaorganizacionaldegerenciamentoderiscos

Para melhor compreensão da estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da Companhia, segue
organogramaresumindoascompetênciasdescritasabaixo:


OgerenciamentoderiscosdaCompanhiaérealizadoporumaestruturaformadapordiferentesórgãos,comas
seguintescompetências:
ConselhodeAdministração:
(a) Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos, bem como a Matriz de Riscos mapeada para a
Companhiae/ousuascontroladasnostermosprevistosnaPolíticadeGerenciamentodeRiscos;
(b) MonitorarosRiscosaosquaisaCompanhiae/ousuascontroladasestãoexpostas,comapoiodo
ComitêdeAuditoriaedaÁreadeComplianceeAssuntosJurídicos;
(c) AprovaroníveldedisposiçãoaRiscodaCompanhiaedesuascontroladasnaconduçãodeseus
negócios;
(d) Acompanhar e policiar o cumprimento dos parâmetros de Riscos definidos na Política de
GerenciamentodeRiscos;e
(e) ConscientizarecobrarosadministradoresecolaboradoresdaCompanhiasobreaimportânciada
gestãodeRiscoseasresponsabilidadesinerentesacadaumdeles,conformeprevistasnaPolítica
deGerenciamentodeRiscoseemseusregimentosinternosoupolíticaspróprias,conformeocaso.

Diretoria
(a) PatrocinaraimplantaçãodaPolíticadeGerenciamentodeRiscos;
(b) Tomar decisões referentes à Política de Gerenciamento de Riscos que não sejam da alçada do
ConselhodeAdministração;
(c) Gerenciar(identificar,avaliaretratar)osRiscosinerentesàsrespectivasatividadesconduzidaspela
Companhiaesuasfuturascontroladas;
(d) Definireacompanharosplanosdeação/mitigaçãoparareduçãodaexposiçãoaoRisco,assimcomo
definiroresponsáveledatadaimplantaçãodoplanodeação;
(e) Definir a aplicação de medidas corretivas e punitivas no gerenciamento de Riscos, quando
necessário;
(f) InformaràÁreadeComplianceeAssuntosJurídicosaidentificaçãodenovosRiscosoueventosque
sejamrelevantesesuasrespectivasevoluções;
(g) ReportarosRiscosdeseuconhecimento,classificadoscomocríticoserespectivasexposições,para
oConselhodeAdministraçãoeparaoComitêdeAuditoria;
(h) ProporaoConselhodeAdministração,comapreciaçãopréviadoComitêdeAuditoria,asedições
daPolíticadeGerenciamentodeRiscos,aoManualdeRiscosealteraçãodoníveldedisposiçãoa
Risco;e
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(i) Definir as diretrizes e assegurar recursos materiais, bem como sistemas, infraestrutura e
governança necessários, para garantir o bom funcionamento e a eficácia do gerenciamento de
Riscos.

As atribuições acima estabelecidas, que competem à Diretoria, são desempenhadas prioritariamente pelo
DiretorPresidente.

ComitêdeAuditoria
(a) Recomendar à Administração as ediçõesda Política de Gerenciamentode Riscos, doManual de
RiscoseoníveldedisposiçãoaRiscoseopinarsobreasconsultasdaDiretoriasobreediçõesda
PolíticadeGerenciamentodeRiscosedoManualdeRiscos;
(b) MonitoraraÁreadeComplianceeAssuntosJurídicosnoexercíciodesuasatribuições;
(c) AssegurarqueaimplementaçãodaPolíticadeGerenciamentodeRiscospelaÁreadeCompliance
eAssuntosJurídicosreflitaosinteressesdaCompanhia;
(d) MonitorarasexposiçõesdeRiscodaCompanhia,aadequaçãodosplanosdemitigaçãoeaeficácia
dos controles internos, eventualmente propondo alterações à Área de Compliance e Assuntos
Jurídicose/ouàadministração,conformeocaso;
(e) RevisaraeficáciadosprocessosdecontrolesinternosimplementadospelaÁreadeCompliancee
AssuntosJurídicosdaCompanhia,especialmenteemáreascomaltopotencialdeRisco;
(f) MonitoraraadequaçãodosrecursoshumanosefinanceirosdaCompanhiaedesuascontroladas,
conformeocaso,destinadosaogerenciamentodeRiscosdaCompanhiaedesuascontroladas;e
(g) Monitorar e antecipar tendências em temas globais de sustentabilidade e responsabilidade
socioambiental, identificando questões críticas que representem Riscos ou possam ter impacto
relevantenosnegócios,norelacionamentocompartesinteressadas,naimagemdaCompanhiae
noresultadodecurto,médioelongoprazos.

AuditoriaInterna
(a) MonitoraraqualidadeeaefetividadedosprocessosdegerenciamentodosRiscosedegovernança,
bemcomodoscontrolesinternosdaCompanhiaedocumprimentodasnormaseregulamentos
associadosàssuasoperações;
(b) Fornecer ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria avaliações independentes,
imparciaisetempestivas;e
(c) Consolidar,avaliar,monitorarecomunicarosRiscos(estratégicos,financeiros,operacionaisede
compliance) da Companhia ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria. A área de
auditoriainternadeveráreportarsuasatividadesaoComitêdeAuditoriaeComplianceque,porsua
vez,sereportaráaoConselhodeAdministração;
(d) ReportarsuasatividadesaoComitêdeAuditoria,que,porsuavez,sereportaráaoConselhode
Administração.

Conforme determinado pelo Conselho de Administração, alternativamente à constituição de área própria de
AuditoriaInterna,aCompanhiapoderácontratarauditorindependenteregistradonaCVM,responsávelporessa
função,oqualtambémestarásujeitoaostermosdaPolíticadeGerenciamentodeRiscosnoexercíciodesuas
atribuições.

DentreoutrasfunçõesestabelecidaspelaregulaçãoaplicáveleatribuídaspeloConselhodeAdministração,no
que se refere ao acompanhamento e à implementação da Política de Gerenciamento de Riscos, caberá ao
responsávelpelaAuditoriaInterna:

(a) Avaliarasatividadesdeauditoriadenaturezacontábil,financeira,orçamentária,administrativa,
patrimonial e operacional conduzidas pelas áreas internas da Companhia e/ou prestadores de
serviçoscontratadospelaCompanhia;
(b) Propormedidaspreventivasecorretivasdosdesviosdetectados;
(c) VerificarocumprimentoeaimplementaçãodasdeterminaçõesdoEstatutoSocialeprocedimentos
internosdaCompanhia;

502

PÁGINA: 78 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
(d) AferiraadequaçãodosprocessosdegovernançaedoscontrolesinternosdaCompanhia,bemcomo
aefetividadedogerenciamentodosRiscospelaCompanhia,seusAdministradoreseColaboradores,
atuandocomoterceiralinhadedefesanostermosdasDiretrizesdoCOSO;
(e) Aferir a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e
divulgaçãodeeventosetransações,visandoaopreparodedemonstraçõesfinanceiras;
(f) Apurar denúncias recebidas pelo canal de denúncia, quando acionado, e enviar relatórios
trimestraisaoComitêdeAuditoriasobreasatividadesdesenvolvidas;
(g) Desenvolvertrabalhosdeauditoriaextraordinária,pordemandadoConselhodeAdministraçãoou
porsugestãodoComitêdeAuditoria;
(h) ElaboraroPlanoAnualdeAtividadesdeAuditoriaInterna,bemcomooRelatórioAnualdeAuditoria
Interna,conformeaplicável;e
(i) Recomendar a adoção de planos de ação, acompanhar e auditar a sua implementação e a
efetividadedostratamentospropostos.

ÁreadeComplianceeAssuntosJurídicos
A Área de Compliance e Assuntos Jurídicos é composta por Colaboradores da Companhia responsáveis pelo
desempenhodasatividadesdeverificaçãodaconformidadeeapoioasdemaisáreasnagestãoemitigaçãodos
Riscos.

Dentre outras funções estabelecidas pelo Comitê de Auditoria, no que se refere ao acompanhamento e à
implementaçãodaPolíticadeGerenciamentodeRiscos,caberáàÁreadeComplianceeAssuntosJurídicos:

(a) Auxiliar o desenvolvimento e monitoramento dos controles da primeira linha de defesa
(Colaboradores–Gerência);
(b) FacilitaremonitoraraimplementaçãodepráticaseficazesdegerenciamentodeRiscosporparte
dagerênciaoperacional;
(c) Apoiaraspolíticasdegestão,bemcomodefinirresponsabilidadesnagestãodasconformidades,
alémdeestabelecermetasparaimplementaçãodecontroles;
(d) Monitoraraadequaçãoeaeficáciadoscontrolesinternos,aprecisãoeaintegridadedosreportes,
aconformidadecomleiseregulamentosearesoluçãooportunadedeficiências;
(e) AuxiliarasgerênciasadesenvolverprocessosecontrolesparaomelhorgerenciamentodosRiscos;
(f) Orientar sobre processos de gerenciamento de Riscos e controles, de modo a conscientizar os
gestores sobre a importância da gestão de Riscos e a responsabilidade inerente de cada
Colaborador;
(g) Alertar a gerência operacional para questões emergentes e para as mudanças no cenário
regulatórioedeRiscos;
(h) AuxiliaroComitêdeAuditorianomonitoramentodaexposiçãodaCompanhiaaRiscos,bemcomo
naidentificaçãopreventivadeRiscosesugerirmedidasparasuaprevençãoeminimização;
(i) AveriguarocumprimentodasestratégiasediretrizesdaCompanhiaaprovadaspeloConselhode
AdministraçãoeimplementadaspelaDiretoria;
(j) Acompanhar as atualizações dos novos temas relativos à conformidade e integridade, à
responsabilidade socioambiental, à governança e à responsabilidade corporativa revisando
periodicamente os programas antifraude e de conformidade, reportandoͲse nesse sentido ao
ComitêdeAuditoria;e
(k) ReportaraoComitêdeAuditoriaaapuraçãodeatosdenãoconformidadeededenúnciasdefraude,
bem como outros atos que configurem ou possam configurar descumprimento do Código de
CondutaeÉticadaCompanhia.

ProprietáriodoRisco(riskowner)
(a) Identificar, mensurar, avaliar e gerenciar os Riscos que podem influenciar o cumprimento dos
objetivos estratégicos, operacionais, financeiros e de Compliance da Companhia e/ou de suas
controladas;
(b) Avaliar as alterações nos ambientes externos e internos, verificar o impacto nos Riscos sob sua
responsabilidade,bemcomoavaliaranecessidadedeplanosdeaçãoparagarantirseutratamento;
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(c) BuscaraconselhamentodoComitêdeAuditoriae/oudaÁreadeComplianceeAssuntosJurídicos
sobreotemadegerenciamentodeRiscos,semprequeentendernecessário;
(d) ManterumefetivoambientedecontroledeRiscos,pormeiodeabordagenspreventivasemrelação
àsatividadesdesenvolvidasinternamente,àsatividadesterceirizadasrelevantessobsuagestão;
bemcomoemrelaçãoaosseussistemasdeinformações;
(e) ProporeimplantarosplanosdeaçãoparaendereçamentodeRiscospotenciaisouefetivos;e
(f) Participardereuniões,quandoconvocado,parareportedeeventosoupotenciaiseventosdeRisco,
dosrespectivosdesviosemrelaçãoadisposiçãoderiscoaprovada,edosrespectivosplanosdeação
demaneiraproativa.

(c)
Adequaçãodaestruturaoperacionaledecontrolesinternosparaverificaçãodaefetividadedapolítica
degerenciamentoderiscos
ACompanhiaentendequesuaestruturaoperacionaledecontrolesinternos,nostermosprevistoemsuaPolítica
de Gerenciamento de Riscos, é adequada para o efetivo controle, monitoramento e gestão dos riscos da
Companhia,possuindoatribuiçõesdefinidasegovernançaestabelecida,comparticipaçãodaaltaadministração
daCompanhia,oqueatornacompatívelcomacomplexidadedosprodutoseserviçosprestadospelaCompanhia
eporsuascontroladas,comanaturezadasoperaçõeseadimensãodeexposiçãoariscos.
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(a)
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são gerenciados internamente pela
Diretoria da Companhia. Entretanto, não há uma política específica que trata do gerenciamento de riscos de
mercado formalizada, uma vez que a Companhia adota práticas que entende suficientes para gerenciamento
de seus riscos de mercado. A Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, a qual foi
aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2021 e descrita no item 5.1
deste Formulário de Referência, a qual traz o processo de gerenciamento de riscos da Companhia de uma
maneira geral.
(b)

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, incluindo:

Não aplicável, pois a Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado. A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros e ao risco cambial, conforme descritos no item
4.2 deste Formulário de Referência. A Companhia acredita que, na data de apresentação deste Formulário
de Referência, tais riscos não têm efeito material direto sobre os seus negócios, mas ainda assim realiza seu
gerenciamento através de sua Diretoria.
Com relação a Política de Gerenciamento de Riscos, que trata do gerenciamento de riscos da Companhia de
uma maneira geral, esta tem por objetivo estabelecer os princípios e parâmetros a serem observados com
relação ao processo de o gerenciamento de riscos da Companhia com vistas a identificar, avaliar, priorizar e
gerenciar certos eventos que possam ter um efeito significativo sobre atividades da Companhia.
(i)

Riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os principais riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são:
o

o

(ii)

Câmbio: risco associado à volatilidade do mercado de câmbio, e pode afetar as margens dos
projetos desenvolvidos pela Companhia, em virtude do aumento ou redução substancial do preço
dos produtos adquiridos em moeda estrangeira, que representam 3% do total adquirido em 30
de junho de 2021.
Juros: risco associado à volatilidade do mercado de juros. A Companhia possui dívidas
indexadas ao CDI, bem como à taxas de juros fixas, porém, as alterações na percepção de risco
dos agentes do mercado podem gerar aumento no custo financeiro da dívida, além de
dificuldades em possível refinanciamento.

Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não adota estratégia específica de proteção patrimonial (hedge).
(iii)

Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros
derivativos.
(iv)

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não adota procedimentos específicos para gerenciamento de
riscos de mercado.
(v)

Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, uma vez que na
avaliação de seus administradores a Companhia não está exposta a riscos que justificariam operações de tal
natureza.
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(vi)

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Diretoria da Companhia determina as estratégias a serem adotadas a cada circunstância e coordena o
acesso aos mercados financeiros domésticos e estrangeiros, assim como monitora e administra os riscos
financeiros relacionados às operações da Companhia por meio de relatórios de riscos internos que analisam
as exposições por grau e relevância dos riscos.
(c)
Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Apesar da Companhia não possuir uma política especifica para tratar dos riscos de mercado, a Companhia
entende que sua estrutura operacional e de controles internos, bem como o monitoramento de riscos de
mercado pela administração, em especial pela Diretoria , é adequada para o efetivo controle, monitoramento
e gestão dos riscos da Companhia e de suas controladas.
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(a)
Principaispráticasdecontrolesinternoseograudeeficiênciadetaiscontroles,indicandoeventuais
imperfeiçõeseasprovidênciasadotadasparacorrigiͲlas
Os Diretores da Companhia acreditam na eficiência dos procedimentos e controles internos adotados para
asseguraraqualidade,precisãoeconfiabilidadedasdemonstraçõesfinanceirasdaCompanhia.Poressarazão,
asdemonstraçõesfinanceirasdaCompanhiaapresentamadequadamenteoresultadodesuasoperaçõesesua
situaçãopatrimonialefinanceiranasrespectivasdatas.Ainda,osDiretoresnãoidentificaramquaisquertiposde
imperfeiçõesquepossamcomprometerasdemonstraçõesfinanceirasdaCompanhia.
Objetivando assegurar que as demonstrações financeiras sejam elaboradas de forma fidedigna, refletindo
consistentementeseusprocessosoperacionaisefinanceirosepreparadasemconformidadecomosrequisitos
exigidos, a Companhia adota práticas e controles internos que são também refletidos em sua Política de
Gerenciamento de Riscos, para assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade na elaboração de suas
demonstraçõesfinanceiras.
Como parte integrante dos mecanismos de Governança Corporativa e Sistema de Integridade, a Área de
ComplianceeAssuntosJurídicoseosComitêsdeAuditoriaeGestãoeAssessoramentoatuamdeacordocom
suasatribuições,identificandooportunidadesepropondoaadoçãoconsistentedeprocedimentosdecontrole
quemitiguemosriscos.
A metodologia de gestão do sistema de controles internos está baseada, mas não se limita, no modelo de
estruturaintegradadecontrolesinternos,propostapeloCOSO(CommitteeofSponsoringOrganizationsofthe
Treadway Commission). Essa metodologia, amplamente utilizada, relaciona os componentes da estrutura de
controlesinternosaosobjetivoseníveisorganizacionais,àluzdesuaslinhasdedefesa.
(b)

Estruturasorganizacionaisenvolvidas

Asáreasenvolvidascomostrabalhosdeverificaçãoemonitoramentodecontrolesinternossãodiretamente
ligadas ao Conselho de Administração, garantindo a independência de sua atuação. Os riscos relacionados à
elaboraçãodasdemonstraçõesfinanceirasconfiáveiseosprocedimentosdegerenciamentodessesriscosestão
sobresponsabilidadedaÁreadeComplianceeAssuntosJurídicosedoComitêdeAuditoria.Estegerenciamento
éfeitocomosuportedadiretoriafinanceiraedoDiretorPresidenteedaAuditoriaInterna.
Os controles internos destinados à elaboração de demonstrações confiáveis são avaliados e reportados em
relatório elaborado bimestralmente pelo Comitê de Auditoria, posteriormente consolidado em relatório
elaboradopelamesmaáreaapartirdetodososrelatóriosintegrantesdoprimeironíveldosistemaestruturado
de gerenciamento de riscos da Companhia. Com base nesse fluxo de informação incorporado nos relatórios
periódicos,oComitêdeAuditoriareportatrimestralmentesuasconclusõesesuaavaliaçãosobreaconfiabilidade
doscontrolesinternosdaCompanhia,inclusivesobreoriscooperacional,aoConselhodeAdministração,dando
suporteaomonitoramento,àaprovaçãoerevisãodasestratégiasdegerenciamentoderiscosdaCompanhia
peloConselhodeAdministração.
ParamaioresinformaçõessobreasfunçõeseprocedimentosdoComitêdeAuditoriaedaÁreadeCompliancee
AssuntosJurídicos,videitem5.1desteFormuláriodeReferência.
(c)
FormadesupervisãodaeficiênciadoscontrolesinternospelaadministraçãodaCompanhia,indicando
ocargodaspessoasresponsáveispeloreferidoacompanhamento
A efetividade dos trabalhos realizados por controles internos é acompanhada e registrada pelo Comitê de
Auditoria,coordenadoporseusmembrosepeloCoordenadordoComitêdeAuditoria,peloComitêdeGestãoe
Assessoramento,coordenadoporseusmembrosepeloCoordenadordoComitêdeGestãoeAssessoramento,
e pelos Diretores Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Presidente e Vice Presidente, sendo
monitoradaesupervisionada,também,pelaÁreadeComplianceeAssuntosJurídicos.
Alémdisso,emrelaçãoàsupervisão,aCompanhiaentendequeumambientedecontroleefetivoéformado
mediante a participação de todos os colaboradores, independentemente de função ou posição hierárquica.
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Adicionalmente,todososgestorestêmopapeldedisseminarasregras,políticas,enormasdoGrupoISHpara
seuscolaboradores,considerandoatransparênciaesegurançadocumprimentodasnormas.
(d)
Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparadoeencaminhadoàCompanhiapeloauditorindependente,nostermosdaregulamentaçãoemitida
pelaCVMquetratadoregistroedoexercíciodaatividadedeauditoriaindependente
Nos termos do Ofício Circular/CVM/SNC/GNA/n° 01/2019, item 7, os Auditores Independentes possuem um
prazodeaté60diascontadosdadatadaemissãodorelatóriodoauditorparaemitirorelatóriocircunstanciado
mencionadonesteitem.Porestarazão,aCompanhiainformaqueestáemprocessodeobtençãodorelatório
circunstanciadoequefaráadevidadivulgaçãodesuasinformaçõespormeiodesteitem,ematençãoaoprazo
legal.
(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
peloauditorindependenteesobreasmedidascorretivasadotadas
Nãoaplicável,tendoemvistaqueorelatóriocircunstanciadopreparadopeloauditorindependenteaindanão
foiemitido.
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Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir,
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacionalouestrangeira,informar:
(a)
seoemissorpossuiregras,políticas,procedimentosoupráticasvoltadasparaaprevenção,detecção
eremediaçãodefraudeseilícitospraticadoscontraaadministraçãopública,identificando,emcasopositivo:
ACompanhiapossuiseucompromissocomaprevenção,detecçãoeremediaçãodefraudeseilícitospraticados
contra a administração pública. A fim de consolidar as diretrizes que pautam sua atuação corporativa, a
CompanhiaestruturoualgumasdesuaspráticasemseuCódigodeCondutaÉtica,oqualfoiaprovadoemReunião
doConselhodeAdministraçãorealizadaem28dejulhode2021.Essasnormasinternasvoltadasàintegridade
reúnemumconjuntodemecanismoseprocedimentosinternosutilizadosnaprevenção,detecçãoecombatea
desviosdecondutaedescumprimentodalegislaçãoaplicável,taiscomofraudesecorrupção.

(i)
osprincipaismecanismoseprocedimentosdeintegridadeadotadosesuaadequaçãoaoperfileriscos
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentoseaspráticassãoadaptadas
OCódigodeCondutaeÉtica,quevisaconferircoerênciaeconvergênciaàspolíticas,normaseprocedimentos
internosdaCompanhiaedesuascontroladasdescritosabaixo,integrandocontratosdefornecimentodeserviços
e de materiais, aplicandoͲse também aos acionistas, administradores e empregados que deverão observáͲlo
firmandocompromissodeciênciaeadesão.OconteúdodoCódigodeCondutaeÉticaérevistoeatualizado
periodicamente.
Os principaismecanismos e procedimentos de integridade adotadospela Companhia estão descritos em seu
Código, que destaca veemente a intolerância com qualquer prática ilícita ou antiética, como pagamento de
suborno,fraude,lavagemdedinheiro,cartel,concorrênciadesleal,favorecimentosindevidos,entreoutros,seja
no relacionamento com o poder público ou na esfera dos relacionamentos privados, especialmente no que
concerne a atos de corrupção, norteando o desenvolvimento e manutenção de práticas de prevenção,
monitoramentoecombateaatosoutentativasdecorrupção,sendoaplicávelindiscriminadamenteatodosos
integrantesdaCompanhia.
ACompanhiapossuiumcanalinternoparaapresentaçãoeventuaisdenúncias(internaseexternas)relacionadas
a violações do Código de Conduta e Ética ou de quaisquer leis, diretrizes, políticas e normas internas da
Companhia.
A Companhia possui as diretrizes internas de integridade, refletidas no Código de Conduta e Ética para
adequaçãoaosseusprincipaisriscos:
x

x

SaúdeeaSegurançanoTrabalho:ACompanhiazelapelasaúde,qualidadedevidaesegurançadetodos
os seus colaboradores. Desta forma, é obrigatória a observância a todos os procedimentos de
segurança. Como um cuidado adicional, qualquer situação que possa representar uma ameaça à
integridadefísicadepessoasnoambientedaempresadeverásercomunicadaaogestorresponsável.

Política social: A Companhia respeita todos aqueles que escolheram trabalhar com ela. As pessoas
trabalhamnaCompanhiaporsualivreeespontâneavontade,observandoasnormasdesegurançado
trabalhoerespeitomútuoentreoscolaboradores.ACompanhianãocompactuacomousodemãoͲdeͲ
obra infantil nem trabalhos forçados. A Companhia respeita a dignidade pessoal, a privacidade e os
direitos pessoais de todos os seus colaboradores e estácomprometida em manter um ambiente de
trabalholivredediscriminaçãoeassédio.Nestesentido,osColaboradoresnãodevemdiscriminarcom
basenaorigem,nacionalidade,religião,raça,sexo,idadeouorientaçãosexual,oupraticarqualquer
tipo de assédio verbal ou físico, com base em algum dos motivos acima citados, ou com base em
qualquer outro. Os colaboradores que sentirem que o seu ambiente de trabalho não respeita os
princípiosacimamencionadossãoencorajadosarelatarassuaspreocupaçõesaoComitêdeÉtica.
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Transparência:ACompanhianãocompactuacomacorrupção,formaçãodecartel,fraudes,lavagemde
dinheiro,ilicitudesemlicitaçõeseprocessosconcorrenciaisequalqueroutroatocontraaAdministração
Pública,sejaporpartedeseusempregados,sejaporterceirosagindoemseunome.OsColaboradores
não devem ter qualquer conduta fraudulenta ou desonesta que envolva os bens, os ativos ou os
relatórios/demonstraçõesfinanceirasecontabilísticasdaCompanhiaoudequaisquerterceiros.Este
tipodecondutapodeconduzirnãoapenasasançõesdisciplinares,mastambémresultaremacusações
criminais.

Participaçãoemlicitações:Asnormasdecondutaparaasparticipaçõesemprocessoslicitatóriosdevem
seguir as seguintes orientações, de forma a mitigar os riscos relacionados: (i) Análise detalhada dos
documentosqueserãoapresentadosparaparticipaçãodaCompanhiaemlicitações,comointuitode
mitigarriscosdefalsificaçãooueventuaisfraudesaoprocesso;(ii)Adefiniçãodepreçosdeveseguir
rigorosamente parâmetros técnicos préͲestabelecidos, condizentes com política de preços praticado
pelainstituiçãoemsituaçõessemelhantes;(iii)Processosqueenvolvamatividadesdealtoriscodeverão
passar pela aprovação de nível hierárquico elevado ou do Conselho de Ética; (iv) É recomendada a
realizaçãoderotatividadedefuncionáriosdaempresaquetenhamcontatocomagentespúblicos;e(v)
Evitar a realização de reunião de um único funcionário da empresa com agentes públicos –
preferencialmenterealizarareuniãocommaisdeumagentepúblicopresente.

Proteção:Quaisquer informações relacionadas às estratégias de negócio da Companhia e de suas
controladas,porestaremligadasàcompetitividadedasempresas,devempermanecerconfidenciais,
nãopodendoserdivulgadassobqualquerpretextonemutilizadasparaocolaboradorobterqualquer
tipodevantagemoufavorecimentopessoal.

Pagamentodetributos: Todosostributosenvolvidosemoperaçõesdecompraevendadeprodutos
e/ou serviços deverão ser recolhidos de forma integral e compulsoriamente. Como forma
complementardeacompanhamentodessesrecolhimentos,ascertidõesnegativasdostributosfederais,
estaduais e municipais deverão ser emitidas conforme suas datas de validade e arquivadas na área
responsávelparareferênciasfuturas.

Contratação de atuais e exͲagentes públicos: Os atuais ou exͲagentes públicos e pessoas a eles
relacionadasnãopoderãosercontratadossemacomprovaçãodocarátertécnicodaescolha,devendo
ser obrigatoriamente adotado o período mínimo de 6 meses de quarentena antes de se realizar
qualquercontratação.ApolíticadaCompanhia,damesmaformaqueasleisdoslocaisnosquaisopera,
proíbem dar dinheiro ou qualquer coisa de valor em troca de favores ou favorecimento pessoal,
diretamenteouporintermédiodeterceiros,aqualqueragenteouservidorpúblico.Oscolaboradores
devemestarcientesdequeaofertaouentregadebenefíciosimprópriosparainfluenciaradecisãode
umterceiro,mesmosetalterceironãoforummembrodogovernooudequalqueresferadopoder
público, pode conduzir não apenas a sanções disciplinares, mas também resultar em acusações
criminais.Osbenefíciosimprópriospodemconsistiremalgodevalorparaoterceiro,incluindocontratos
deprestaçãodeserviçosoudeconsultoriaparaterceirospróximoserelacionados.
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Hospitalidade,brindesepresentesaagentespúblicosnacionaise/ouestrangeiros:Orelacionamento
com o setor público envolve, com frequência, questões relacionadas a brindes, presentes e
hospitalidades,quemerecemdestaque,poisdemandamaadoçãoderegrasepolíticasespecíficaspor
parte da empresa. Os funcionários da Companhia e de suas controladas devem se atentar que
geralmente há regras sobre o valor de brindes que agentes públicos podem receber. Além disso, o
oferecimentodepresenteoucusteiodeviagenspodeviraserutilizadoparaocultaropagamentode
vantagensindevidaseapolíticadeintegridadedaCompanhiaestáadequadaparapreveniressetipode
situação.Noquetangeaessetópico,ficamestabelecidasasseguintesregras:Viagens:Convitesque
envolvamviagensedespesasrelacionadasdevemserrealizadosemclaraconexãocomonegócioda
empresa,sejaparapromover,demonstrarouapresentarprodutoseserviçosouviabilizaraexecução
deatuaisoupotenciaiscontratos;évedadoocusteiodeviagenspelaCompanhia.Aautorizaçãodeverá
serrealizadapeloordenadordedespesasdorespectivoórgãoconvidadoparaaparticipaçãonaviagem
ouevento,mesmoqueestejagozandodeperíododeférias.Ocusteiodasdespesasdeveráserrealizado
peloconvidadooupeloórgão,emhipótesealgumapelaCompanhia.Brindes:Estáautorizadosomente
ooferecimentodebrindesdisponibilizadospelaáreadeMarketingdaCompanhia.Orecebimentode
brindesofertadosporparceirosdenegócios,cujovalorsejasuperioraUS$100,deverãosersubmetidos
à aprovação do Diretor Estatutário e/ou CEO. Presentes: O oferecimento de presentes somente
ocorrerámedianteautorizaçãopréviadoCEO,seguindoasalçadasdeaprovaçãoprevistasnoCódigode
CondutaeÉtica.

Contratoseregistroscontábeis:Oestabelecimentodeprocedimentosrígidosparaoregistrocontábil,
seja para movimento de entrada ou de saída, é essencial para identificação de impropriedades.
Suborno,assimcomooutraspráticasilícitas,égeralmentedisfarçadocontabilmenteempagamentos
legítimoscomocomissões,consultorias,gastoscomviagens,bolsasdeestudo,entretenimentoetc.A
organização estabelece controles pertinentes para assegurar o cumprimento da legislação vigente e
preveniraocorrênciadefraudesfinanceirasecontábeis.Osregistrospertinentessãomantidospelo
prazolegal.ACompanhiaadotacomopadrãoainclusãodosseguintesprocedimentosemseusregistros:
(i)autorizaçãoexpressadodiretordaárearelacionadaànecessidadedecontrataçãodeserviços;(ii)
pesquisadepreçosem,nomínimo,3localidadesdeformaaoptarpelacompradomenorvalorobtido
napesquisademercado;(iii)autorizaçãoexpressadodiretordaáreademandantejustificandoeventual
pagamento de valores acima do valor de Mercado; (iv) informações sobre a entrega do produto ou
serviço;(v)quandodemandadoporclienteouáreainterna,promoveoregistrocomcomentáriossobre
aqualidadedoserviçoprestadoemcomparaçãoaovalorpago,tomandomedidaspráticasparamitigar
novaincidênciadomesmoproblema.

Contrataçãodeterceiros:Paradiminuiraschancesdeenvolvimentodaempresaemcasosdecorrupção
ou fraude em licitações e contratos, em função da atuação de terceiros, é importante a adoção de
verificações apropriadas para contratação e supervisão de fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados, entre outros, principalmente em situações de elevado risco à
integridade. Dessa forma, as contratações realizadas pela Companhia serão pautadas pelos padrões
descritosabaixo,cujascondutasdeverãoseradotadaspeloscontratados:(i)comprometimentocoma
integridadenasrelaçõespúblicoͲprivadasecomasorientaçõesepolíticasdaCompanhia,inclusivecom
aprevisãodeaplicaçãodoseuProgramadeIntegridade,seforocaso;(ii)previsãoderescisãocontratual
casoacontratadapratiqueatoslesivosàadministraçãopública,nacionalouestrangeira;(iii)pagamento
de indenização pelo contratado em caso de responsabilização da empresa contratante por ato do
contratado;(iv)verificaçãoseoterceiroestáatuandodeformacondizentecomoacordadoemcontrato
esenãoadotacomportamentoscontráriosaosseusvaloresouàsleis. AlémdissoaISHTecnologia,
possuiumaunidadedenegóciodegerenciamentodorelacionamentocomosdeterminadosparceiros
(fabricantesoufornecedores)afimdeotimizarorelacionamentocomosterceiroseagilizaroprocesso
seeventualmentesurgiremproblemascomosterceirosouprodutosadquiridos.
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Patrocíniosedoações:Umaempresacomprometidacomaintegridadenosnegóciosdeveestaratenta
para o histórico daqueles que receberão seus financiamentos, patrocínios ou doações, para evitar
possíveis associações de sua imagem com fraudes ou corrupção. Para tanto, a Companhia adota os
seguintespadrões:(i)oestabelecimentodecritériostantoparaaseleçãodosdestinatários,quantopara
acompanhamento dos projetos aprovados; (ii) a adoção de mecanismos para verificar se os valores
estãosendoutilizadosparafinslícitosaosquaisforaminicialmentedestinados;e(iii)averificaçãode
relacionamentoentreainstituiçãobeneficiáriaeagentespúblicos,paraevitarautilizaçãodosrecursos
paraocultarpagamentosouvantagensindevidas.

x Atuaçãonaempresa:ÉprecisoestaratentoàcirculaçãodeeͲmailsededocumentosconfidenciais,não
osdeixandoexpostosnamesaounateladocomputadorecertificandoͲsedequeeleschegarãoao
destinatáriosemdesvios.Senhaseoutroscódigosdeacessosaossistemasinternossãoindividuaise
intransferíveis. A Companhia não permite o seu compartilhamento e considera seu proprietário
integralmente responsável por seu uso. DeveͲse zelar pelos recursos de mídia e outros dispositivos
oferecidosparaodesempenhodesuasatividades(celular,pendrive,CDs,notebookseimpressoras).A
instalação de recursos de mídia e a utilização de dispositivos próprios e/ou não autorizados para o
transporteoutransmissãodeinformaçõesrelativasaotrabalhodevemserevitadas.Todoequalquer
evento que coloque em risco a segurança da informação, assim como quaisquer incidentes
relacionados, deverão ser comunicados ao Comitê de Segurança da Informação, responsável pela
avaliaçãodasPolíticasdeSegurançadaInformaçãodaempresa.

x Clientes:A Companhia formaliza o seu compromisso com a cultura da ética e integridade para seus
parceirosdenegócioseprincipaisfornecedores,comointuitodeengajáͲlosnalutacontracorrupção,
fraude,atitudesanticoncorrenciaiseoutrasilicitudes.Paratanto,exigecomprometimentosimilarde
suacadeiadesuprimentoseseusparceiros,conformeclassificaçãoderiscoe/ougraudeimportância,
assimcomomonitoraoregistrodasatividadesrealizadas.

(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
formalmenteaprovada,órgãosdoemissoraquesereportam,eosmecanismosdegarantiadaindependência
deseusdirigentes,seexistentes
ACompanhiaadotacontrolesinternosparaomonitoramentodaeficiênciadeseusprocedimentosdeverificação
deintegridade.ParticipamdessasatividadesoConselhodeAdministração,oComitêdeAuditoria,oComitêde
GestãoeAssessoramento,aDiretoriaeaÁreadeComplianceeAssuntosJurídicos,conformeestipuladasnas
políticaseregimentosinternosdaCompanhia,aprovadaspeloConselhodeAdministração.
Dentroda estruturaorganizacional da Companhia, seus comitês, a Diretoria, aAuditoria Interna e a Áreade
ComplianceeAssuntosJurídicosereportamͲsediretamenteaoConselhodeAdministração.
Considerandoapenasogerenciamentodosriscosdeintegridade,segueabaixoadescriçãodascompetênciasde
cadaumdosórgãos/estruturasenvolvidosnoprocesso:
ConselhodeAdministração:
Analisar os reportes e relatórios encaminhados pelos comitês, comissões e pela Diretoria da Companhia a
respeito dos riscos de integridade identificados, definindo as diretrizes a serem observadas para o seu
tratamentoemitigação,bemcomodeterminandoasprovidênciasaseremtomadaspelaDiretoriaemrelação
aosfatosecolaboradoresenvolvidos.Alémdisso,possuiodeverdeconscientizarecobrarosadministradorese
colaboradoresdaCompanhiasobreaimportânciadagestãodeRiscoseasresponsabilidadesinerentesacada
umdeles,conformeprevistasnaPolíticadeGerenciamentodeRiscoseemseusregimentosinternosoupolíticas
próprias,conformeocaso.
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ComitêdeAuditoria:
SãocompetênciasrelativasàintegridadedoComitêdeAuditoria:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)

avaliar por meio da recepção e tratamento de informações a respeito do descumprimento de
dispositivoslegaisenormativosaplicáveisaCompanhia,alémderegulamentosecódigosinternos,
garantindoaproteçãodoprestadoredaconfidencialidadedainformação;
zelaredisseminarocomprometimentodaCompanhiaporumagestãopautadapelospilaresde
governançacorporativa,sustentabilidadeeéticaempresarial,incluindo,masnãoselimitandoa:
a)
transparênciadeinformações;
b)
equidade;
c)
prestaçãodecontas;
d)
responsabilidadecorporativa;
e)
erradicaçãodotrabalhoinfantil,forçadooucompulsório;
f)
combateàspráticasdediscriminação,sobquaisquerformas;
g)
prevençãoaoassédiomoralousexual;
h)
valorizaçãodadiversidade;
i)
combateatodasasformasdecorrupção;
j)
preservaçãoambientalegerenciamentodeimpactos;e
k)
gestãodosriscoscorporativos.
revisarperiodicamente,discutireproporalteraçõesaoEstatutoSocial,RegimentosInternosdos
comitês de assessoramento, ao Código de Conduta e Ética, assim como a outros documentos,
políticasenormasinternasdaCompanhiarelacionadosàgovernança,condutaeética;
avaliaraefetividadedoCódigodeCondutaeÉticaedocanaldedenúnciasdaCompanhia;
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, acompanhando e supervisionando o
processodegerenciamentoderiscos;
assegurar aadequação, fortalecimento e funcionamentodos sistemas de controles internos da
Companhia,visandoreduzir,exterminare/oumitigarriscosexistenteseprevenirpotenciaisriscos,
apresentandorecomendaçõesdeaprimoramentodepolíticas,práticaseprocedimentos;
disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia visando
asseguraroestritocumprimentodetodasaleis,normaseregulamentosaelaaplicáveis;
emitir recomendações sobre situações de potencial conflito de interesses entre partes
relacionadas da Companhia quando julgar necessário ou por solicitação do Conselho de
Administração.


ComitêdeGestãoeAssessoramento:
AcompetênciarelativaaintegridadedoComitêdeGestãoeAssessoramentoé:

(i)

assessorar na atualização dos instrumentos de gestão, como o Código de Conduta e Ética da
CompanhiaeoutrosqueexpressemvaloresdaculturaorganizacionaldaCompanhia.


Diretoria:
SãocompetênciasdaDiretoriarelativasàintegridade:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

patrocinaraimplantaçãodaPolíticadeGerenciamentodeRiscos;
tomar decisões referentes à Política de Gerenciamento de Riscos que não sejam da alçada do
ConselhodeAdministração;
gerenciar(identificar,avaliaretratar)osRiscosinerentesàsrespectivasatividadesconduzidaspela
Companhiaesuasfuturascontroladas;
definireacompanharosplanosdeação/mitigaçãoparareduçãodaexposiçãoaoRisco,assimcomo
definiroresponsáveledatadaimplantaçãodoplanodeação;
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

definir a aplicação de medidas corretivas e punitivas no gerenciamento de Riscos, quando
necessário;
informaràÁreadeComplianceeAssuntosJurídicosaidentificaçãodenovosRiscosoueventosque
sejamrelevantesesuasrespectivasevoluções;
reportarosRiscosdeseuconhecimento,classificadoscomocríticoserespectivasexposições,para
oConselhodeAdministraçãoeparaoComitêdeAuditoria;
proporaoConselhodeAdministração,comapreciaçãopréviadoComitêdeAuditoria,asedições
destaPolíticadeGerenciamentodeRiscos,aoManualdeRiscosealteraçãodoníveldeDisposição
aRisco;e
definir as diretrizes e assegurar recursos materiais, bem como sistemas, infraestrutura e
governança necessários, para garantir o bom funcionamento e a eficácia do gerenciamento de
Riscos.


ÁreadeCompliance&AssuntosJurídicos:
A Área de Compliance & Assuntos Jurídicos da Companhia é a estrutura criada no organograma como
responsávelpelomonitoramentodofuncionamentoedaeficiênciadosmecanismoseprocedimentosinternos
de integridade. Sua criação foi formalmente aprovada por mensagem da Presidência informando a todos da
companhiasuasatribuiçõesefunções,relativamenteaoSistemadeIntegridade.AmencionadaáreareportaͲse
diretamente à Presidência da Companhia, garantidas sua independência e atuação por intermédio do seu
regimento interno e apoio da alta gestão nas reuniões de Diretoria e do Conselho de Administração da
Companhia,momentoemquetodadiretoriareiteraoseucompromissocomoconteúdodeseuscódigosde
ética,decondutaeProgramadeIntegridade.
SãocompetênciasdaÁreadeCompliance&AssuntosJurídicosrelativasàintegridade:
(i)

auxiliar o desenvolvimento e monitoramento dos controles da primeira linha de defesa
(Colaboradores–Gerência);
(ii)
apoiaraspolíticasdegestão,bemcomodefinirresponsabilidadesnagestãodasconformidades,
alémdeestabelecermetasparaimplementaçãodecontroles;
(iii)
monitoraraadequaçãoeaeficáciadoscontrolesinternos,aprecisãoeaintegridadedosreportes,
aconformidadecomleiseregulamentosearesoluçãooportunadedeficiências;
(iv)
facilitaremonitoraraimplementaçãodepráticaseficazesdegerenciamentoderiscosporparte
dagerênciaoperacional;
(v)
auxiliarasgerênciasadesenvolverprocessosecontrolesparaomelhorgerenciamentodosriscos;
(vi)
orientar sobre processos de gerenciamento de riscos e controles, de modo a conscientizar os
gestores sobre a importância da gestão de riscos e a responsabilidade inerente de cada
colaborador;
(vii)
auxiliaroComitêdeAuditorianomonitoramentodaexposiçãodaCompanhiaaRiscos,bemcomo
naidentificaçãopreventivadeRiscosesugerirmedidasparasuaprevençãoeminimização;
(viii)
acompanhar as atualizações dos novos temas relativos à conformidade e integridade, à
responsabilidade socioambiental, à governança e à responsabilidade corporativa revisando
periodicamente os programas antifraude e de conformidade, reportandoͲse nesse sentido ao
ComitêdeAuditoria;e
(ix)
reportar ao Comitê de Auditoria a apuração de atos de não conformidade e de denúncias de
fraude,bemcomooutrosatosqueconfiguremoupossamconfigurardescumprimentodoCódigo
deCondutaeÉticadaCompanhia.

(iii)
seoemissorpossuicódigodeéticaoudecondutaformalmenteaprovado,indicando:
A aplicação do Código de Conduta e Ética cabe aos acionistas, executivos em todos os níveis, gestores de
contrato,trabalhadores,prestadoresdeserviços,fornecedoresedemaispartes.Oencaminhamentodequalquer
tipodecomunicaçãorelativaaoCódigodeCondutaeÉtica,inclusivesugestões,críticas,dúvidasoudenúncias,
deveserfeitolivrementeporqualquerpessoaatravésdoportaldaCompanhia,emespecialnolocalreservado
paracríticasesugestões,divulgadoedestacadonotextodeseuscódigos.
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A Companhia organiza revisão do conteúdo dos seus códigos a cada dois anos, ou sempre que um evento
relevantepossainfluenciarnasregrasecompromissoslegaisassumidos.Osconteúdossãodisponibilizadosem
plataforma eletrônica para acesso e consulta a qualquer instante por qualquer colaborador contratado em
atividade ou mesmo os recémͲcontratados. Esses últimos são cadastrados na plataforma e instados a
promoverem o treinamento no conteúdo dos códigos e do sistema, bem como passarem por processo de
certificação para avaliação do conhecimento do conteúdo dos documentos. O treinamento na plataforma,
conhecimento do conteúdo e avaliação do conhecimento faz parte do processo admissional, que somente é
consideradoaptoduranteoperíododeexperiência,seocolaboradorconcluirtodooprocessoeforaprovado
naavaliaçãoconduzidapelaplataforma.
Quaisquer violações ao Código Conduta ou às políticas internas da Companhia poderão acarretar ações
corretivascontraoinfrator.Conformeartigo482daCLT,medidasdisciplinares,inclusivedemissão,podemser
adotadas contra colaboradores que desobedeçam às práticas de ética, conduta e postura empresarial da
Companhia ou que,conscientemente, forneçam quaisquer informações falsas, incorretas ou incompletas; ou
ainda se omitam diante de quaisquer situações em que deveriam agir de acordo com o código e optem por
silenciarͲse.
ACompanhiaesperaqueseuscolaboradoressejamcooperativosemcasosemqueaempresadecidainvestigar
alegaçõesdedesviosoumácondutaéticaeempresarial.Alémdisso,todosdevemsempresersinceroseestar
acessíveisnodecorrerdessasinvestigações.ApolíticadeintegridadedaCompanhiaprevêoafastamentode
membrosdaaltadireçãoenvolvidosematosdecorrupçãoefraudecontraaadministraçãopública.
Emcasosdenecessidadedeaplicaçãodesanções,aanáliseedecisãosobreoprocessoficaráaoencargodo
ConselhodeÉticaesuavalidaçãoseráfeitapeloCEO.Ocolaboradordeveestarcientedequeassançõesnãose
limitamàsmedidasdisciplinaresestabelecidasnocódigodeética,podendoserlevadasàsesferascompetentes,
judiciaise/ouadministrativas.
OCódigodeCondutaeÉticafoiformalmenteaprovadoemReuniãodoConselhodeAdministração,realizadaem
28dejulhode2021epodeserconsultadonowebsiteri.ish.com.br.
(b)

seoemissorpossuicanaldedenúncia,indicando,emcasopositivo,seocanaldedenúnciaséinterno
ouseestáacargodeterceiros,seocanalestáabertoparaorecebimentodedenúnciasdeterceiros
ouserecebedenúnciassomentedeempregados,sehámecanismosdeanonimatoedeproteçãoa
denunciantesdeboaͲféeórgãodaCompanhiaresponsávelpelaapuraçãodedenúncias:

ACompanhiapossuiumportalespecíficoparareceberdenúnciasaoCódigodeCondutaeÉticaterceirizado,mas
monitorado pela Área de Compliance e Assuntos Jurídicos. A realização de denúncias poderá ser feita por
qualquer colaborador, parceiro de negócios, ou público em geral, identificados ou não, desde que haja uma
conduta contrária ao estabelecido no código de ética. As denúncias deverão ser fundamentadas em fatos e
evidências que comprovem a necessidade de abertura de processo investigativo, não devendo ser feitas
denúnciasqueevidenciemsituaçõesdedesafetospessoaisesituaçõesinfundadas.
Asdenúncias,alegações,suspeitasouinformaçõesquerepresentemeventualoupotencialviolaçãodoCódigo
deÉticaeConduta,desviodeconduta,descumprimentodenormasinternasoutransgressãodalegislaçãoe/ou
regulamentaçãoaplicável,sejaporpartedeumcolaboradorouterceiro,sãodirecionadasaoConselhodeÉtica
pormeiodoscanaisdecomunicaçãodisponíveisparaessafinalidade,dentreosquais:
x
x
x

EͲmail:grupoish@eticca.com.br
TelefonedoCanalConfidencial:08007177725.AtendimentodesegundaasextaͲfeira,das08hàs18h.
Formuláriowebhttps://ishtecnologia.eticca.com.br/denuncia

Oscanaisacimatambémpodemserutilizadosparaoesclarecimentodedúvidasrelacionadasaoprogramade
integridade.
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5.4 - Programa de Integridade
O processo investigativo obedece aos prazos descritos abaixo, sendo que o prazo máximo será de 45 dias
prorrogáveisporigualperíodo,adependerdagravidadedofato.
x
x
x
x

Recebimentoeanálisedadenúncia–7dias
Investigaçãoparaapuraçãodosfatos–15dias
Direitodedefesaeinstrução–10dias
Emissãodeparecerfinal–7dias

Os envolvidos nos processos de denúncias, caso haja interesse, poderão acompanhar o andamento da
investigação,aqualquertempo,sobdemandadiretaaoConselhodeÉtica.Oacompanhamentodedenúncias
realizadas por meio do formulário web poderá ser feito com a consulta ao protocolo único divulgado ao
denunciantenomomentodoregistrodadenúncia.Essaconsultapoderáserrealizadadiretamentenoformulário
web,aba“BuscarAndamentodadenúncia”.Apósocumprimentodessasetapas,osresultadosdasinvestigações
serãoreportadosaoCEO.Constatadasirregularidades,aempresaasinterromperáprontamente,aplicandoa
soluçãoadequada.
As denúncias encaminhadas ao portal da plataforma do sistema de integridade da Companhia, se assim o
denunciante desejar, podem ser realizadas de forma anônima. A garantia do anonimato dáͲse por recurso
tecnológicoqueenumeraadenúncia,mesmocomocampodenuncianteembranco,permitindoqueasrespostas
sejamdirecionadasdiretamenteaodenuncianteporintermédiodacaixapostaldaplataformaquesomenteé
acessadapelodenunciante.Porintermédiodessaferramentaépossívelacomunicaçãodiretadodenunciante
com o Conselho de Ética, sem que o mesmo seja identificado. As denúncias que possuem características de
anonimatodevemserrealizadascomsubsídiosmínimosquepermitamavaliaraveracidadedosfatosnarrados,
mitigandoassimashipótesesde“picuinhas”oufatosirrelevantesporpuravingançadeparticipantes,devendo
serpautadaspelaboaͲfé.
(c)
se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visandoàidentificaçãodevulnerabilidadesederiscodepráticasirregularesnaspessoasjurídicasenvolvidas
NostermosdoCódigodeCondutaeÉtica,parapreveniraresponsabilizaçãoporatoslesivospraticadosporoutra
empresa com a qual esteja envolvida em decorrência de processos de fusões, aquisições ou reestruturações
societárias, são medidas para verificar se a outra empresa esteve ou está implicada em atos lesivos à
administração pública, nacional ou estrangeira, e se ela possui vulnerabilidades que acarretam riscos à
integridade:
x

Verificações de documentos, livros societários, demonstrações financeiras, validades de licenças e
autorizações,processoseprocedimentosdocumentados,pesquisasembasesdedadospúblicasena
internet,entreoutrosmeios;

x

Casohajaincidênciasdeirregularidadese,aindaassimaCompanhiadecidaporseguiroprocessode
aquisição/fusão, deverá ser verificado se a empresaͲalvo sanou os problemas, aplicou sanções
disciplinares,reportouàadministraçãopúblicaecooperouefetivamentecomasinvestigações;

x

ACompanhiagarantiráaextensãodoprogramadeintegridadeparaanovaempresa.

(d)
casooemissornãopossuaregras,políticas,procedimentosoupráticasvoltadasparaaprevenção,
detecçãoeremediaçãodefraudeseilícitospraticadoscontraaadministraçãopública,identificarasrazões
pelasquaisoemissornãoadotoucontrolesnessesentido
A Companhia entende que seus mecanismos e procedimentos internos de integridade são eficientes e
adequadosaoseuporte,riscoscorrespondenteseaovolumedesuasinteraçõescomentespúblicoseagentes
degoverno.
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5.5 - Alterações significativas

Para mais informações sobre a exposição da Companhia e de suas controladas em decorrência dos impactos
causados nas operações da Companhia pela covid-19, bem como as medidas por ela tomadas, veja os itens
4.1, 10.1, 10.2, 10.8 e 10.9 deste Formulário de Referência.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou em 28 de julho de 2021 a Política de Gerenciamento
de Riscos, o Código de Ética e a Política de Compliance, conforme detalhada nos itens 5.1 a 5.4 acima e no
último exercício social não houve alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está
exposta.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao gerenciamento de riscos de
mercado e controles internos da Companhia 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

02/06/2021

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico

Em 23 de outubro de 1996, Rodrigo Dessaune fundou a ISH Assessoria e Consultoria em Informática
Empresarial e Financeira Ltda., com a missão de prover os serviços de consultoria que as empresas
necessitavam para desenvolver projetos que possibilitavam o acesso seguro dessas organizações à Internet,
conectando computadores e sistemas à rede, e apoiando na migração de estruturas legadas de mainframe
e/ou rede Novell para o novo protocolo de rede da Internet.
Em 25 de outubro de 1996, Armsthon Zanelato e Sergio Teixeira fundaram a Technet Serviços de Informática
LTDA. em Cariacica – ES, que viria a se tornar a Integrasys Comércio e Serviços de Informática LTDA.
(“Integrasys”). A empresa nasceu com missão similar à da Assessoria e Consultoria em Informática
Empresarial e Financeira Ltda., ou seja, apoiar as empresas no caminho da Internet através de serviços de
consultoria em Tecnologia da Informação (“TI”). Quase três anos depois, em 28 de janeiro de 1999 altera-se
a razão social da ISH Assessoria e Consultoria em Informática Empresarial e Financeira Ltda. para ISH
Tecnologia Ltda. (“ISH Tecnologia”), passando esta empresa também a fornecer software de segurança da
informação para proteger as redes das empresas dos hackers, na época bastavam um firewall e um antivírus.
Em 10 de abril de 2001, Armsthon Zanelato passa a ser sócio da ISH Tecnologia, tornando a Integrasys uma
empresa parte do Grupo ISH. A Integrasys passa a focar em venda de hardware, software e serviços de
infraestrutura de rede, e na montagem de Datacenters para empresas, o que no futuro viria a se chamar de
Nuvem. Com a expansão de demanda pelas atividades ofertadas pela ISH Tecnologia, em 26 de abril de
2001, abriu sua primeira filial, em São Paulo, no intuito de expandir seu processo de expansão Brasil afora.
Em 2006 a ISH Tecnologia implantou o seu primeiro Security and Network Operation Center (SOC/NOC) que
marcou o início de uma revolução na história e no futuro da Companhia. Atualmente o ISH Vision MDR
(Managed Detection and Response) e o ISH Vision SOC as a service, principais soluções de serviços de
segurança da ISH Tecnologia, tem como base o que foi criado desde 2006, sendo mais de 15 anos de
experiência acumulada nestes serviços.
Iniciando um processo de maturidade administrativa e de governança ISH Tecnologia, em 30 de setembro de
2011, os acionistas da ISH Tecnologia resolvem alterar a ISH Tecnologia de empresa LTDA para S/A, que
passou desde então a ter seus balanços auditados e contar com maior transparência publicando balanço e
prestando contas da companhia. Com o crescimento de suas atividades e com o intuito de satisfazer a
demanda de seus clientes, foi inaugurada em 2012, a nova sede da ISH Tecnologia, com infraestrutura de
Data Center própria, ou seja, um ambiente projetado para abrigar servidores e outros componentes como
sistemas de armazenamento de dados e ativos de rede, tendo toda infraestrutura de energia, refrigeração,
rede, segurança e conexões Internet totalmente redundantes em um sistema N+1 que garante disponibilidade
de 99,96%.
Em maio de 2018, visando ampliar sua estrutura comercial, João Paulo Barros passa a fazer parte do quadro
de acionistas da ISH Tecnologia e assume a posição de Diretor Regional Leste, com objetivo de reforçar a
posição da companhia nessa região. Mais tarde também assume cumulativamente uma posição de gestão
de estratégia junto ao CEO, de assessoria ao CEO Rodrigo Dessaune.
Com o advento da LGPD, e na mesma linha comercial da Companhia que visa a criação de serviços
inovadores que originou o Cyberpass, foi implementada a área de Gestão de Riscos e Compliance da
Companhia buscando auxiliar seus clientes com a sua conformidade com as obrigações e disposições da
nova regulamentação de proteção de dados pessoais. Também em 2019 a ISH Tecnologia inicia projeto
interno de conformidade com a LGPD, iniciando assessment em todas as áreas da empresa, contratando
consultoria externa especializada para implementação de processos aderentes ao tratamento de dados
pessoais conforme parâmetros legais, bem como oferecer canal de respostas ao exercício de direitos do
titular de dados. O projeto foi implementado em de agosto de 2021, momento que houve eficácia plena da lei
na aplicação de penalidades e atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Em 2019, ocorreu o relançamento do Cyberpass, com novas features e nova logomarca para o mercado,
desta vez como uma solução integrada de Marketing, BI e Customer Smart Data, auxiliando empresas no
entendimento da experiência e comportamento de clientes e visitantes, fornecendo acesso Wi-Fi e garantindo
a segurança da navegação e a conformidade com as Leis de Privacidade, com as funcionalidades de acesso
descomplicado a fim de privilegiar a user experience dos seus clientes e visitantes.
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6.3 - Breve Histórico

Em setembro de 2019, sempre visando inovar em todos os segmentos de atuação no mercado, Allan Costa
passa a fazer parte do quadro de acionistas e executivos da companhia, criou a área de inovação e alianças,
responsável por assegurar que a ISH Tecnologia possa se manter estrategicamente sempre um passo à
frente do mercado, antecipando tendências e adotando soluções que sejam convergentes com as melhores
práticas em cibersegurança. O diferencial competitivo dessa mudança foi o de construir alianças com
parceiros relevantes do mercado, como a Forcepoint, McAfee, RSA, Securonix, Sentinel One, Tenable, dentre
outras, fomentando práticas inovadoras de gestão para tornar a organização cada vez mais ágil, enxuta e
conectada com as tendências de ponta.
Em 2020 a ISH Tecnologia renovou sua identidade de marketing através da criação de um novo logo, na cor
azul, fortalecendo sua identidade visual e reforçando sua missão de garantir a continuidade do sucesso de
seus negócios, contribuindo para um mundo digital mais seguro e acessível para todas as organizações. A
partir de então, a marca ISH se colocou na linha de frente, cuidando do que mais importa para as empresas,
com o objetivo de proteger o futuro dos negócios do país, tornando-o mais íntegro e confiável. O objetivo era
ampliar o conhecimento da marca ISH no Brasil nos mercados-foco, com base nos valores da ética, inovação,
paixão, qualidade, visão e orgulho. Neste mesmo ano, a ISH Tecnologia passou a figurar entre as 30 maiores
empresas MSSP – Managed Security Service Provider do mundo, de acordo com a lista das 250 maiores
MSSP publicadas pela MSSPAlert.
Mais um exemplo das iniciativas de inovação da companhia é o lançamento pelo ISH Labs, em maio de 2021,
de uma Plataforma de Segurança denominada Mantis, produto de DRP – Digital Risk Protection (proteção de
riscos digitais), segmento que se encontra no início da curva de crescimento e desenvolvimento de mercado,
de acordo com o Gartner, com um enorme espaço de mercado a ser construído e ocupado, cujo lançamento
teve sucesso absoluto com dezenas de contratos assinados já no primeiro mês de comercialização.
Finalmente, em 2021 o Grupo ISH passou por uma reorganização societária, na qual, em 2 de junho de 2021,
foi constituída a ISH Tech S.A., holding que será detentora de 100% do capital social da ISH Tecnologia e
Integrasys. O organograma abaixo identifica o grupo econômico da Companhia em momento anterior à sua
constituição e em 2 de junho de 2021, após a reorganização societária do grupo econômico da Companhia e
de suas controladas, ainda sujeita a condição suspensiva. Para mais informações da reorganização societária
da Companhia e de suas controladas, vide seção 15.7 deste Formulário de Referência.

Fonte: Companhia
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
Até a data de apresentação deste Formulário e Referência, não houve pedido de falência, de recuperação
judicial ou extrajudicial da Companhia fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao gerenciamento de riscos de
mercado e controles internos da Companhia que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste
Formulário de Referência.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
ApresentamosabaixoasinformaçõesdasprincipaisatividadesdesenvolvidaspelaCompanhia,pormeiodesuas
subsidiáriasISHTecnologiaS.A.eàIntegrasysComércioeServiçosdeInformáticaLtda.Parafinsdaleituradeste
item7.1,qualquermençãoàCompanhiaeacontroladasdaCompanhiadeveserentendidacomomençãoao
resultado da combinação de negócios por meio da reorganização societária que se operará sob condição
suspensivaconformedescritanoitem15.7desteFormuláriodeReferência.

VisãoGeral
ReconhecidacomoaempresabrasileiramaisbemposicionadanorankingdaMSSPAlerts1,aCompanhia,por
meiodesuascontroladas,éumadasmaioresempresasdecibersegurançadopaísedaAméricaLatina,atuando
com clientes dos mais diversos ramos, incluindo varejo, fintechs, instituições financeiras, saúde, educação,
indústria, entre outros. Apesar de não fazer parte da estratégia principal de crescimento da Companhia, ela
tambémofereceserviçosdecibersegurançaaosetorpúblico.

SediadaemVitória,capitaldoEstadodoEspíritoSanto,aCompanhiaesuasfuturascontroladascontamcom
infraestruturadeDataCenterprópriaemVitóriaeoutros9escritóriosoperacionaisregionaisemSãoPaulo,Rio
deJaneiro,BeloHorizonte,Brasília,Curitiba,Goiânia,RecifeeFortLauderdale,naFlórida,EstadosUnidos.A
Companhia,pormeiodesuascontroladas,estánomercadohá25anoseatualmentecontacomumrobusto
timedeengenheiroseanalistas,commaisde490colaboradores,atendendoaaproximadamente500clientese
commaisde1milhãodeativosgerenciados.Nosúltimos12mesesfindosem30dejunhode2021,aCompanhia
registrouR$388milhõesembookings2,totalizandoR$257milhõesemreceitalíquidaeumcrescimentomédio
anual(CAGR)entre2019e2020superiora43%,commaisde85%dasreceitassendorecorrentes.

Alémdeumtimequalificadoeexperiente,commaisde490colaboradoresengajadosnaoperação,aCompanhia
esuasfuturascontroladaspossuemtecnologiaproprietáriacertificada,commaisde40parceriasdesucessono
negócio.

InfográficodedestaquesdaCompanhia






Fonte:Companhia
Nota: informações até junho/2021, referentes às operações combinadas da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys
ComércioeServiçosdeInformáticaLtda.,subsidiáriasdaISHTechS.A.(Companhiacriadaem2dejunhode2021)

1
Rankingcujametodologiaavalia,dentreoutrospontos,areceitaearentabilidadedonegócio.Disponívelem:
https://www.msspalert.com/top250/listͲ2020/23/
2
bookingssãooscontratosfechadoscelebradospelaCompanhiaousuascontroladas,ouseja,quandoumclienteassinaumcontrato,o
valortotaldocontrato–valorinicial,maisvalormensal,vezesonúmerodemesesdocontrato–ésomadoaototaldebookingsouvendas
daCompanhiaoudesuascontroladasnosúltimosdozemeses(UDM)
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
EntendeͲsequeasegurançanãosevaledeummétodoúnico,massimumprocessodinâmicoeágil.Porisso,um
ambiente,paraserconsideradoseguro,precisaseranalisadoemonitoradodemodocontínuoeininterrupto,
pormeiodeoperaçõescibernéticas,integraçãocibernéticaeavaliaçãodoriscocibernético.Devidoaisso,afim
de manter a qualidade de sua operação, a Companhia, por meio de suas controladas, foca em um
posicionamentoestratégico,oqualentendeserúnicoebemdefinidoemcibersegurançanoBrasil,guiadopor
algunspilaresͲchave:
x
x

x

x
x
x

Possuirreconhecimentointernacional,seposicionandoaoladodegigantesmultinacionais(listadano
rankinginternacionaldas250TopManagedSecurityServiceProviders)3.
Possuirmodelodenegóciosqueentendeserinovador,associandoumafilosofiadeMSSP(Managed
Security Services Provider), com entrega de MDR (Monitoramento, detecção e Resposta), a uma
plataformaproprietáriadesenvolvidapelaCompanhiaquepermiteencapsularsoluçõesemumúnico
produto,sempreentreguecomoserviço.
Umahistóriade25anosdesdeafundaçãodaISHTecnologia,comodesenvolvimentodaCompanhia
totalmentefomentadocomrecursospróprios,semrecorrerainvestidoresexternos,apenasnareceita
das primeiras vendas e linhas de financiamento, preservando apenas os sócios fundadores como
acionistas
PossuirpresençajáestabelecidanoBrasil,bemcomoplanosdeexpansãoparaAméricaLatinaeEUA.
Possuirumtimerobustodemaisde490colaboradoresespecializadospelaprópriacompanhia
Serdesenvolvedordesoluçõesdecibersegurançanacional,comocentrodeinovaçãotecnológicaISH
LABS.


O core de suas atividades inclui serviços avançados de segurança cibernética voltados a prover proteção,
sustentaçãoedetecçãodeameaças,respostasaincidentesegestãoderiscodosclientes,pormeiodaplataforma
ISHVision.
Ainda, a Companhia, por meio de suas controladas, possui um pipeline robusto de produtos e soluções
complementaresaoseucorebusiness,alavancadosemmaisde25anosdehistórico.AtrajetóriadaCompanhia,
pormeiodesuascontroladas,sedivideem4períodos.Inicialmente,entre1996e2005,aISHTecnologiaoperava
comummodelodeRevendedordeValorAgregado(VARͲValueAddedReseller)comcanaisdevendadiretoe
atendendo grandes companhias. No segundo momento de sua atuação, a partir de meados de 2005, a ISH
Tecnologiapassaaoferecertambémserviçosgerenciadosdesegurança.NaterceirafasedaoperaçãodaISH
Tecnologia, entre 2013 e 2020, começa a oferecer soluções de Segurança como Serviço (SECaaS), somando
ofertasdeMSS,MDReCentrodeOperaçõesdeSegurançacomoserviço(SOCasaservice),comcanaisdevenda
que incluem distribuidores. A partir de 2020, a ISH Tecnologia entra em sua quarta fase de operação, com
soluçõesSECaaSescaláveis,eadicionaProvedoresdeServiçosdeSegurançaGerenciados(MSSPs)aoscanaisde
vendaeaspequenasemédiasempresas(PMEs)aomercadofocal,talcomorepresentadonaimagemabaixo.




3



Top250MSSPsfor2020:Companies30to21https://www.msspalert.com/top250/listͲ2020/23/
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A Companhia, por meio de suas controladas, possui atuação focada e especializada, com soluções flexíveis,
adaptáveis,sofisticadasequeempregamcustomização.Em30dejunhode2021,aproximadamente70%dos
bookings(quesãoasomadovalortotaldoscontratosfechadoscomclientesfinaisemumdeterminadoperíodo)
sãorelativosàsoluçõesdecibersegurança,decorrentesdecontratosdoISHVision,plataformaresponsávelpelos
produtos(própriosedeterceiros)eserviçosdecibersegurança.Opercentualrestante,deaproximadamente
30% dos bookings, são de soluções complementares de infraestrutura de tecnologia da informação e
armazenamentoeprocessamentodedadosemnuvemdeformaseguraatravésdaplataformaISHSecureCloud.
Por entender que cada cliente possui desafios únicos, a estratégia da Companhia e de suas controladas na
utilizaçãodosmódulosdisponíveisnaplataformaISHVisionéimplementarcamadasdesegurançasobmedida,
mitigando os riscos com soluções integradas, simples, modernas e que aplicam tecnologia de vanguarda. As
soluçõesparasuporteaosnegóciosdaCompanhiaedesuascontroladasgarantemdisponibilidade,segurançae
performance,poistratamͲsedetecnologiasdefácilusabilidade,paraqueseusclientestenhamacessoaosdados
esistemasdemaneiraseguraecontrolada.

VantagensCompetitivas
ACompanhiaesuasfuturascontroladasacreditamqueasseguintesvantagenscompetitivasasdiferenciamde
seusconcorrentesecontribuemparaseusucesso:
Portfoliocompletoeinovador
As soluções da Companhia e de suas controladas suportam negócios por meio de um portfólio completo de
soluçõesparaproteção,integridade,desempenhoedisponibilidade–TudocomummodeloAsaService.Ao
todo,são6principaisverticaisdeoperação:

x Integraçãocibernética:implantaçãodesoluçõesparaproteçãointegradaderedes,nuvem,aplicações,
dadoseplataformas,fornecidasnomodelodesubscriçãodeassinaturadeterceiros(PartnerSaaS–
Softwarecomoserviçosdeparceiros)adicionadosdosserviçosdaCompanhiaedesuascontroladas.
x Sustentação cibernética: serviços gerenciados de cibersegurança (MSS), incluindo monitoramento,
operaçãoesuportedeferramentasdesegurançarealizadosdeformaremotapormeiodeumcentro
deoperaçõesdesegurança(SOC).
x Operaçãocibernéticas:serviçosgerenciadosdedetecçãoerespostadeincidentesdecibersegurança
(MDR),commonitoramento24x7deredes,dispositivos,aplicaçõeseambientedenuvem.
x Identidadecibernética:serviçodegestãodeacessoaociclodevidadousuário,ouseja,agestãoda
identidadedigitaldeumusuáriodentrodeumambientecorporativo,dacriaçãoàgestãodosacessos,
atéaexclusãodousuário.
x Risco cibernético: serviços que visam permitir que uma organização possa identificar as ações
necessárias para mitigar, evitar, transferir ou aceitar riscos cibernéticos e, assim aumentar a
probabilidadedeaorganizaçãoalcançarseusobjetivosestratégicos.Dentreessesserviços,épossível
citaroVisionPrivacyOfficequealinhaasnecessidadesdenegóciosdoclientecomosrequisitoslegais
deprivacidade,possibilitandoqueaorganizaçãoalcanceseusobjetivosdeformaseguravisandoao
respeitodaLeiGeraldeProteçãodeDados,eoMantisDRPquevisamonitorarriscoscibernéticosna
internetquepossamcausaralgumimpactonaempresadeformadiretaouindireta–comoorganização
de ataques cibernéticos contra o cliente, grupos criminosos comprando e vendendo dados
confidenciaisouatémesmousodamarcadoclientedeformafraudulenta,comointuitoderoubar
dadoseinformaçõesconfidenciais.
x Soluçõescomplementares:sãoferramentasdeterceirosativadasnoserviçodenuvemdaCompanhia
edesuascontroladas,deformaapossibilitarqueempresasdediversostamanhosesegmentospossam
teracessoatecnologiasdepontaereferênciaglobalcompreçosmaiscompetitivosepagamentoasͲaͲ
service(soluçõescomoserviço).Nestaestratégia,quantomaioronúmerodecontratosativadosno
serviçodenuvem,menorocustomensal,permitindoreduçãodecustodeacordocomaquantidade
de licenciamento adquirido. Dessa forma, a redução de custo da Companhia e de suas controladas
possibilitadaporganhodeescaladeterceirodiminuiocustoparaoclientefinaldaCompanhia.
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Fonte:Companhia



InfraestruturaPrópria
A Companhia,por meio de suas controladas, possui 3 datacenters, sendo1próprio emVitória –ES e 2colocation
(disponibilizaçãodeinfraestruturaparahospedarservidoresdeclientesemumdatacenteralugado)emdatacentersem
SãoPaulo,3estruturasdeCentrodeOperaçõesdeSegurança(SOC–SecurityOperationsCenter),sendo2emVitória–
ESe1emSãoPauloe1estruturadeNOC(NOC–NetworkOperationCenter)emVitória.
O Data Center da Companhia fornece a infraestrutura que seus clientes necessitam para instalar e hospedar seus
equipamentos em um local seguro e com as melhores práticas de infraestrutura e gerenciamentos de recursos,
preservando,assim,investimentosjárealizados.Paraqueosclientespossamoperarseusequipamentoseaplicaçõessão
fornecidosrecursos,taiscomo:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rack
Energiaelétricaredundante
Conectividade
Sistemadesegurança
Monitoramento24x7x365dainfraestrutura
Refrigeraçãodeprecisão
Serviçosdenuvem
Geradoresredundantes
NoͲBreaksredundantes
Sistemadedetecçãoecombateaincêndionosdatacenter
Internetesistemadetelecomunicaçõescomduplaabordagem



AsofertasdeSOC/NOCeServiçosGerenciadosdeDataCenterpermitemqueosclientesconcentremesforçosemseus
negócios,transferindoparcialoutotalmenteaoperaçãodoseuambientedeTIparaaestruturadoISHDataCenter.O
portfóliodeserviçosSOC/NOCeserviçosgerenciadoscontempla:


•
•
•
•
•
•

SOC–Centrodesegurançadainformação
NOC–Centrodeoperaçõeseredes
Monitoramentoeadministraçãoderede,segurançadainformaçãoesistemasdearmazenamento
SuporteavançadoparaTI
Análiseetestesdesegurança(PenTest)
OutsourcingdeTI



OsSOCseoNOCdaCompanhiasãodistribuídosem3cidades,comoperaçãoeredundância24horaspordia,7diaspor
semana,atendendoamaisde200clientes,resolvendomaisde120.000incidentesnos12mesesacontarde30dejunho
de2020erelatando97%(noventaeseteporcento)desatisfaçãodosnovosclientesnoperíodofindoem30dejunhode
2021,conformedadosdaCompanhiabaseadosnohealthscore.ACompanhiaesuasfuturascontroladasmonitoram
atualmente 50 bilhões de eventos por mês oriundos das redes de seus clientes. Tal volume permite a extração de
tendênciaseinteligênciadeameaçasqueauxiliamnamelhoriacontínuadaqualidadedosserviços.
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ACompanhiaacreditaser,pormeiodesuascontroladas,amaiorempresadecapital100%nacionaldeserviçosde
cibersegurança,conforme publicaçãodaMSSPAlertde2020, que listouas250maioresempresasdeserviçosde
cibersegurançadomundo.Ainda,aCompanhia,pormeiodesuascontroladas,acreditaestarpresenteemtodoopaís
eemtodasasverticaisdenegócio,contandocomcentrosdeoperaçãodesegurança(SOC)distribuídos,sendoqueos
doisprincipaisseencontramemduascapitaisseparadasporquase1000quilômetrosdedistância(SãoPauloeVitória),
mitigandooriscodequeseusclientesfiquemdesamparadosemcasodecatástrofe.

ISHVision
Alémdassoluçõespróprias,aCompanhiaesuasfuturascontroladasintegramdezenasdesoluçõesdeparceiros
emumaúnicaplataforma,oISHVision,queéofertadaaoclientenamodalidadedeserviço.Comisso,ocliente
temmaiorsegurançaemsuasoperaçõesepodefocarseusesforçosemseurespectivocorebusiness.Omodelo
permite que a Companhia e suas futuras controladas substituam gradualmente tecnologias de parceiros nos
contratoscorrentes,evitandoimpactosaocliente,queenxergamaCompanhiaesuasfuturascontroladascomo
provedorasdoserviço,enãocomomerosprovedoresdedeterminadatecnologia.
OISHVisionassociainteligênciadeprocessos,negóciosetecnologiarobusta,alémdeserapoiadaporprofissionais
altamentecapacitadosquefazemagestãodevulnerabilidadesedeincidentescapazesdeprejudicarossistemasdos
clientes da Companhia e de suas controladas, prestando serviços avançados de conformidade e segurança da
informaçãovoltadosaprovervisibilidade,gestãoeproteçãodainfraestruturadetecnologiadainformaçãodosseus
usuários,configurandoumaofertachamadapelomercadode“onestopshop”,ondeoclienteencontra,emumaúnica
plataforma,soluçãovirtualparadiferentesdesafiosnocampodacibersegurança.
Dessaforma,quandoumclientesofrealgumatentativadeataquecibernético,aplataformaISHVisiondetecta
erespondeaoataqueantesqueomesmopossacausardanosaousuáriofinal.Apósgarantirqueoserviçode
segurançanecessáriosejarealizado,oPortalVisionconsolidaosprincipaisindicadoresdassoluçõesetornaa
entregamaistangíveleadeixadaformamaissimplificadapossívelparaocliente.

Fonte:Companhia
OconhecimentodaequipedeInteligênciadeAmeaças,quepesquisaecoletainformaçõesdemodocontínuo,é
usadoparaoaprendizadodaInteligênciaArtificial(IA).OresultadoéumServiçodeDetecçãoeRespostadoISH
Visionqueeliminaoproblemadealertasfalsospositivosoufalsosnegativos,promovendorespostarápidae
específicaparaarealidadedaorganização.




528

PÁGINA: 104 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
AplataformaISHVisionfoiconstruídaapartirdeumagradedeinteligênciacomsólidaexpertise,somandomais
de14anosdeexperiênciaemSOCemaisde200especialistasemsegurançacibernética.Aotodo,são3centros
deoperaçõesdesegurançacommaisde10milincidentesresolvidos,emmédiapormês.Com,emmédia,4mil
horaspormêsdeautomaçãoe500milbloqueiosdeataquespordia,aplataformapossuiumainteligênciade
violaçãocompelomenos100milhorasderespostaaataques.
OISHVisiontrazobenefíciodeumefeitoredeparaaCompanhiaesuasfuturascontroladas,quepartedaatração
demaisclientes,permitindoacaptaçãodemaisdadose,consequentemente,areduçãonotempoderesposta
aosincidentes,commaisautomaçãoemenornecessidadedecapitalhumano.


ISHLabs
DentreassoluçõesinovadorasdaCompanhiaedesuascontroladas,destacaͲseoISHLabs,quevisadesenvolver
soluçõesdepropriedadeintelectual100%detidaporelas.Estefuncionaemmodelodestartup,noqualcada
produtotemseugrupodetrabalhocomdesenvolvedores,gerentesdeprojetos,suporte,alémdeumheadde
produto(teamleader).
O ISH Labs é um centrodeinovação tecnológica que usa como alavanca o conhecimento gerado pelo quea
CompanhiaesuasfuturascontroladasacreditamseromaiorprovedordeserviçosdecibersegurançadoBrasile
portendênciasinternacionaisdemercado,paracriarsoluçõesnomesmoritmoquenovosriscoscibernéticos
surgem,produzindocrescimentopormeiodainovaçãoeentregandocontinuamenteprodutosdevanguarda
paraosclientes.CaracterizaͲsecomoumlaboratóriodeinovaçãoedesenvolvimentodeprodutosqueviabilizaa
adoçãodepráticasdeopeninnovation,ouinovaçãoabertaemportuguês,econsisteemumaformadeinovação
maiscolaborativaediversificada,comadoçãodemetodologiaságeisedesenvolvimentodenovosprodutosde
cibersegurança para compor o portfólio de ofertas do ISH Vision, bem como produtos com potencial de
posicionamentoindependentenomercado.
Paraatingiresteobjetivo,oISHLabsutilizamétodosmodernosdedesenvolvimentoágil,quepermeiamtodaa
suaorganização,comfoconaexperiênciadousuário,naexperimentaçãoenavalidaçãoantecipadadehipóteses
denegócios,permitindomelhoriasiterativas,flexibilidadeerespostasrápidasparaasnecessidadesdomercado.
O processo de ideações do ISH Labs iniciaͲse pelo funil de estudos de demandas tecnológicas nacionais e
internacionais de mercado. Nesta etapa são avaliadas, por time de profissionais altamente qualificados, a
relevânciadasoluçãoqueseriapropostaperanteosclientes,aaderênciaaoecossistemadeprodutoseserviços
daCompanhiaedesuascontroladas,apossibilidadedealavancartalprodutousandovantagenscompetitivasjá
pertencentes a Companhia e suas futuras controladas e finalmente os diferenciais competitivos que o novo
produtoemsipossui.
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Identificadososrequisitosdescritosacima,otimetoMarketdaCompanhiaedesuascontroladas,ouseja,todoo
processodedesenvolvimento,buscaoMMP(minimummarketableproduct)quevariade6a12mesesparaquetais
vantagenssejamexploradasomaisrápidopossível.Apósesseprazo,entendeͲseque,nomercadocadavezmais
volátil,podemsurgirnovasvariáveisqueaumentariamaincertezadosprojetos.
AestratégiadoISHLabsbuscaadaptabilidadeeagilidadeparaanteciparasdisrupçõesdomercado.Oobjetivoétera
Companhiaesuasfuturascontroladasemumaposiçãofavoráveldeexploraçãodegreenfieldsaoinvésdedesenvolver
soluçõesoumodelosdenegóciosjádominadosporoutrosplayersequeteriamumcustodeoportunidademaisalto.
Paracumprircomseupropósito,oISHLabsaliadeformainteligentealevezadeumastartupcomaexpertisedeum
timerobustodeespecialistasemcibersegurança,emumaestruturaorgânica,concebidaparaotimizaracriaçãoe
sustentaçãodosseusprodutosecominovaçãoemseuDNA.Comoprodutofinal,oISHLabsgarantequeomelhor
produtopossívelestejaindoparaomercado,comoseumarketingtrabalhadoeseusparâmetroscomerciaisdefinidos,
proporcionandoumaentregadevaloracelerada,emqueotimeatuanodesenvolvimentousandooframeworkágil,
que é um conjunto de padrões de organização e fluxo de trabalho para implementar práticas ágeis em escala
corporativa,maisadequadoaoprodutoqueestiversendoproduzido.

Companhiabemposicionadaemummercadolatente

ACompanhia,pormeiodesuascontroladas,atuaemummercadoendereçável,quesignificaotamanhopotencialde
receitaproporcionadapordeterminadaatividade,emtendênciadeexpansão.Osdanoscausadospelocibercrime
globalmenteatingiramUS$6trilhõesem2020,conformeoGlobalRiskReportdoWorldEconomicForum(Insight
Report)4.Aviolaçãodedadosparacompanhiasatingidaspelocibercrimecausariscosreputacionaisparatodosos
stakeholders, bem como pode causar perdas de dados proprietários, de propriedade intelectual, financeiras e de
clientes, e ainda os sujeita a riscos legais e regulatórios. Ou seja, os riscos decorrentes do cibercrime impactam
significativamenteasempresas,quebuscamsoluçõesparataisproblemas,oferecidaspelaCompanhiaesuasfuturas
controladas.

NoBrasil,omercadolocaldecibersegurançatambémérelevanteeestáemcrescimento,podendoserobservadopelo
númerocrescentedeincidentesregistradospelaCompanhiaeporsuascontroladas.Entreoterceirotrimestrede2020
e junho de 2021 houve aumento de 49% na quantidade registrada de incidentes. A Companhia e suas futuras
controladastêmreduzidoconstantementeotempoderespostaaincidentes,passandodeumamédiade41minutos
observadanoterceirotrimestrede2020,paraapenas15minutosnosegundotrimestrede2021,representandouma
melhorianodesempenhodoatendimentode63%.Quantomaisincidentessãoanalisados,maisdadoseinteligência
aCompanhiaesuasfuturascontroladasgerame,portanto,setornammaisassertivasemsuasrespostas,reforçando
oefeitorede.


Fonte:Companhia

4

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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A Companhia contabiliza que os gastos com soluções em cibersegurança no primeiro semestre de 2021
ultrapassaramR$16,4bilhões,comCAGRdemaisde4,7%desde2018,conformepesquisarealizadapelaárea
de inteligência de mercado da Companhia e de suas controladas. Desses gastos, a Companhia acredita que
somenteosgastoscomserviçosdecibersegurançaultrapassaramR$8,7bilhõesnoprimeirosemestrede2021,
comcrescimentode33%emsoluçõesdesegurançaparanuvemdesde2018,conformelevantamentosinternos
da Companhia e das suas controladas. Neste mercado em desenvolvimento, a Companhia e suas futuras
controladasvêmrealizandoinvestimentosemnovosprodutos,nasáreasderiscocibernético,comaevolução
daplataformadeProteçãodeRiscosDigitaisMANTIS,lançadapelaISHTecnologiaemmaiode2021,doISH
VisionSOCPortal(OWL)plataformadegerenciamentodoSOC“asaservice”,queéumcentrodeoperaçõesde
segurança,lançadaemjunhode2021,doISHBoxlançadoem2016,dentreoutras.
Comumportfóliocompletodeserviços,aCompanhiaesuasfuturascontroladasatendemàcrescentedemanda
eobservamcertastendênciasnoconsumo.Amaiornecessidadedeserviçosesoluçõesemcibersegurançaque
aCompanhiavemconstatandodecorrede:
x
x
x
x
x
x
x

digitalizaçãoeeͲcommerce;
consolidaçãodecontratos(clientesdesejamterpontofocalparaprovermúltiplassoluções);
regulações,comoaLeiGeraldeProteçãodeDados;
necessidadedeciberprivacidade;
migraçãopassivaparanuvem;
aumentodeconscientizaçãocibernéticadasociedade;e
complexidadedesoluções,quetrazemconsigomaioresnecessidadesdesegurança:cloud,IoT,SaaS,
HomeOffice.

Reconhecimentodemercado

Neste cenário, a Companhia e suas futuras controladas vêm conseguindo cada vez mais reconhecimento de
mercado, melhorando a presença de sua marca e a percepção de seu portfólio. Um dos exemplos desse
reconhecimentoveiodaISG,queéuminstitutodepesquisademercadoemtecnologiacomsedenaFrançae
querealizaavaliaçõesdemercadoemtodooplaneta.UmdosrelatóriospublicadosanualmenteéoISGProvider
Lensparaomercadodecibersegurançae,deacordocomorelatóriode2020,aISHTecnologiaseposicionava
comolíder,noBrasil,nossegmentosdeServiçosdeSegurançaTécnicaeServiçosGerenciadosdeSegurança,
alémdeserumrelevanteChallengernacategoriadeServiçosdeSegurançaEstratégica.Jánorelatóriode2021,
aISHTecnologiaaparececomolídernostrêsquadrantes,figurandocomoaprimeiradoBrasilemtodoseles.

Aseguir,sãodescritasascategoriasavaliadaspeloISGProviderLens:
x ServiçosdeSegurançaEstratégica:Sãoosserviçosestratégicosdesegurançaecobremprincipalmente
consultoria para soluções de segurança de TI. Este quadrante examinaempresas de consultoriaque
podemajudarosclientesamelhorarsuaspráticasdeGRC(GovernanceRiskandCompliance,riscode
governança e compliance). Esses avaliadores são independentes e podem avaliar as soluções dos
fornecedoresquemelhoratendemàsnecessidadesdeumcliente,sendoqueescopodeconsultoria
estratégicapodeincluiravaliaçõesdevulnerabilidadeehackerséticosparatestarosrecursosdedefesa
e resposta de um cliente. Alterações nos processos de negócios, treinamento do usuário,
conscientizaçãosobresegurança,preparaçãoparaauditoriaecertificaçãosãocomunsentreasopções
deserviçodisponíveis,sendoqueasempresasdeconsultoriaqueequilibramosrecursostecnológicos
com expertise em governança de negócios, riscos e conformidade, obtêm uma classificação melhor
nestequadrante.Dentrodestequadrantedeserviços,aISHTecnologiaseposicionacomosserviçosde
identidadecibernéticaederiscocibernéticodaplataformaISHVision.


Critériosdeelegibilidade:
o
o
o

demonstrarexperiênciaemconsultoriadesegurançadeTIsobresoluçõesdesegurançapara
empresasnoBrasil
aempresadeveserindependentedefornecedorparaforneceravaliaçõesimparciais
acapacidadetécnicadoprovedorderealizaravaliaçõesdevulnerabilidade,comotestesde
intrusãoehackerséticos,deveserequilibradacomsuaexpertiseemconsultoriadenegócios.
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x

ServiçosdeSegurançaTécnica:Osserviçostécnicosdesegurançacobremintegração,manutençãoe
suporteparasoluçõesdesegurançadeTI.Estequadranteexaminaosprovedoresdeserviçosquenão
estãofocadosexclusivamenteemseusrespectivosprodutosproprietáriosequepodemimplementare
integrarsoluçõesdefornecedores.Dentrodestequadrantedeserviços,aISHTecnologiaseposiciona
comosserviçosdeintegraçãocibernética,infraestruturaenuvemseguradaplataformaISHVision.
Critériosdeelegibilidade(aISHTecnologia,comolíderdoISG,atendetodososcritériosdoinstituto):
o
o
o
o

demonstrar experiência na implementação de soluções de segurança para empresas no
Brasil;
serautorizadopelosfornecedoresadistribuiredarsuporteasoluçõesdesegurança;
especialistascertificadosdevemprestarsuporteasuastecnologiasdesegurança;e
idealmente,oprovedordevesermembrodeassociaçõesdesegurança.


x

Serviços Gerenciados de Segurança (MSS): os serviços gerenciados de segurança compreendem as
operaçõeseogerenciamentodeinfraestruturasdesegurançadeTIparaumouváriosclientesporum
SOC.Osserviçostípicosincluemmonitoramentodesegurança,análisedecomportamento,detecçãode
acessonãoautorizado,aconselhamentosobremedidasdeprevenção,testedepenetração(penͲtest),
operações de firewall, operações de antivírus, serviços de operação de IAM (Identity and Access
Management,ougerenciamentodeacessoeidentidade)eoperaçõesdeDLP(DataLossPrevention,ou
prevençãodeperdadedados),parafornecerproteçãocontínuaemtemporeal,semcomprometero
desempenhodosnegócios.Estequadranteexaminaosprovedoresdeserviçosquenãoseconcentram
exclusivamenteemprodutosproprietários,masquepodemgerenciareoperarasmelhoresferramentas
desegurança,eavaliaacapacidadedeumprovedordeserviçosdefornecerserviçosdegerenciamento
contínuos para grandes clientes corporativos. Esses grandes clientes geralmente têm operações em
vários países, formando uma ampla rede com um grande número de terminais que precisam ser
protegidos.Elessãoosalvospreferenciaisparahackerseviolaçõesdedadosdevidoaovalordeseus
ativos e à sua capacidade financeira. Esse grupo também inclui bancos, serviços financeiros,
organizaçõesdeseguroseassistênciaàsaúdeeoutrasempresasqueprecisamcumprirregulamentos
estritos. Para apoiar esse seleto grupo de empresas, os provedores de serviços são proficientes em
muitasferramentasdesegurança,incluindoferramentasdeidentificaçãodeameaçasdequalidade.Eles
podemlidarcomtodoociclodevidadeincidentesdesegurança,desdeaidentificaçãoatéaresolução.
Dentrodestequadrantedeserviços,aISHTecnologiaseposicionacomosserviçosdesustentaçãoe
operaçãocibernéticadaplataformaISHVision.
Critérios de elegibilidade (a ISH e suas controladas, como líder do ISG, atende todos os critérios do
instituto):
o

o
o

capacidadedefornecerserviçosdesegurança,comodetecçãoeprevenção,(SIEMͲSecurity
information and event management), consultoria de segurança e suporte à auditoria,
remotamenteounolocaldocliente
possuiracreditaçõesdefornecedoresdeferramentasdesegurança
os SOCs devem idealmente pertencer e ser gerenciados pelo provedor e não
predominantementepelosparceiros
manterpessoalcomcertificaçõesdesegurança,comoCISSP,CISM,GIACetc.

o

ACompanhia,pormeiodesuascontroladas,éoúnicocompetidorindependenteemcibersegurançanoBrasile
quefiguracomolídernos3quadrantesapontadosnorelatório,comoperaçãofocadaeespecializada,alémde
tercapacidadedeexecuçãopormeiodeumainfraestruturadeúltimageraçãoedeumportfóliocompletode
produtosesoluções,sendoreconhecidacomatríplicecertificação:ISO9001,ISO20.000eISSO27.001emais
de40aliançastecnológicascomfabricanteslíderesmundiaisemtecnologiasdecibersegurança,infraestruturae
nuvens seguras. No ranking das 250 principais provedoras de serviços de segurança gerenciados do mundo,
publicadopelaMSSPAlert,aISHTecnologiaocupaa27ªposição.Alémdisso,ocorpotécnicodaCompanhia,por
meiodesuascontroladas,possuimaisde1.000certificaçõestécnicasreconhecidaspelomercado.
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Fonte:ISGProviderLensͲCyberSecurityͲSolutions&ServicesBrasil2021–agostode2021.
Comprometidacomseusvaloreseprincípios,abasedeseutrabalhoéoquechamadetríadedesegurança:pessoas,
processoseprodutos,sendoomaisrelevanteaspessoas,queagregaminteligênciaeexperiênciaàsatividadesda
Companhiaedesuascontroladas.IssoquerdizerqueaCompanhiaenxergaasferramentassobalentedainovação.
Atecnologiaéumcomponenteessencial,porisso,omododeusáͲlaafavordasegurançaestáempermanenterevisão
naCompanhiaeemsuascontroladas.Damesmaformaquebuscainovação,aCompanhiaesuasfuturascontroladas
investememprofissionaisespecializados.Essacombinaçãodetalentos,tecnologiaeexperiênciaemprotegeréoque
oclienterecebe,comumníveldeserviçopersonalizadoqueconsideraopapeleomomentodecadaempresa.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasoferecemacadaumdeseusclientesumcompletoportfóliodeprodutosem
nuvemsegura,comredeesistemasintegrados,eaplicaçõesparaqualquerdispositivo,completadoporprocessos
contínuos e integrados que garantem a qualidade do serviço, passando por etapas que vão desde a coleta da
informação,passandoporanáliseeelaboraçãoderelatórios,atéanotificaçãoporeͲmail,telefoneouviasistema.
Tudoissoépossívelgraçasaotimecompletoeexperienteemoperação,oferecendosegurança24/7.
A Companhia e suas futuras controladas acreditam que suas equipes de gestão e técnica estabeleceram uma
reputaçãofavorávelnomercadodecibersegurançaeconstroemfortesparceriascomempresasinternacionaisde
primeira linha do setor, desenvolvendo uma vasta rede de relacionamentos corporativos e adquirindo profundo
conhecimentodosfundamentoseconômicosedoambienteregulatóriodossegmentosemqueatuam.

AdministraçãodaCompanhia
ACompanhiaesuasfuturascontroladassãogeridaspelosseusacionistascontroladores,quealémdeatuaremcomo
executivos na operação do dia a dia, sendo executivos com ampla vivência profissional e característica
complementares, eram os únicos acionistas da Companhia até a realização da oferta, seguindo uma abordagem
totalmente“mãonamassa”.
OCEOdaCompanhiaemembrodoConselhodeAdministração,RodrigoDessaune,foiemancipadoaos16anospara
abrirsuaprimeiraempresa.Desdeentão,tevenegóciosnaáreadegranito,atuoucomogestordetecnologianoSebrae
doEspíritoSantoeem1996fundouaISHTecnologia.Possuivastaexperiêncianosetordecibersegurançaeconsagrou
suaformaçãoacadêmicaemengenhariaeadministraçãonasmelhoresfaculdadesdopaís,dentreelasaUniversidade
FederaldoEspíritoSanto,FAESAeEBAP/FGV.
ODiretorViceͲPresidente,AllanCosta,possuiformaçãonacionaleinternacional,emfaculdadescomoUniversidade
EstadualdePontaGrossa,UniversidadedeLancasternoReinoUnido,HarvardBusinessSchool,nosEstadosUnidose
cursos na Universidade de Milão, na Itália. Possui mais de 30 anos de atuação em tecnologia, inovação e
cibersegurança e é autor de livros publicados nos Estados Unidos e no Brasil, além de palestrante de renome
internacional,commaisde1.000palestrasrealizadasaoredordomundo.
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OPresidentedoConselhodeAdministração,AmsthonZanelato,juntouͲseaISHTecnologiaem1997eéformadoem
EngenhariaCivilepósͲgraduadoemredesdecomputadorespelaUniversidadeFederaldoEspíritoSanto,alémde
possuir MBA pela Fundação Getúlio Vargas, possuindo mais de 32 anos de atuação na indústria de tecnologia e
cibersegurança.
JoãoPauloBarros,PresidentedoComitêdeGestãoeAssessoramentodoConselhodeAdministraçãodaCompanhia,
formadoemciênciadacomputaçãopelafaculdadeFASEemVitória,comcursosuperiortécnicoepósgraduação,
começouaatuarnaISHTecnologiaem2007comopréͲvendas,sendooprimeiroprofissionaldaempresaaatuar
exclusivamentenafunçãodeEngenheirodevendas.Emfevereirode2011tornouͲseGerenteRegionaldeVendas
permanecendonessafunçãoatésetornarDiretorComercialemjaneirode2016.
ParamaisinformaçõesdosacionistascontroladoreseadministradoresdaCompanhia,videseção15desteFormulário
deReferência.

Ofatorhumanodasegurançadainformação
Asmelhoressoluçõesdesegurançanãopodemsermedidaspelatecnologiaqueutilizam,maspeloquantofacilitama
vidadaspessoas.Assim,aCompanhiaesuasfuturascontroladasacreditamqueempresasnãosãotodasiguaiseoque
astornamtãosingularessãoaspessoasqueascompõemequandoessaspessoasestãoemumambienteprotegido,
podemtrabalhardeformamaistranquilaeprodutiva.Porisso,entendemquesegurançaé,antesdetudo,umolhar
atentoaoserhumano.Paracompreenderameaçasnomundovirtualéprecisoconsiderarcomoousuáriopensa,se
comportaetemexperiências.NaCompanhiaeemsuascontroladas,essalógicaestáportrásdetudooqueécriado.
Sãoaplicadoscentenasdeprojetostodososanos,somandomaisde1milhãodeativosprotegidospelassoluçõesda
Companhia ede suascontroladas em30de junhode2021. Seutime técnico altamente qualificado, suabasede
inteligência própria e seu laboratório de inovação possibilitaram que a Companhia e de suas controladas
solucionassem67.320incidentesdesegurançaentre1dejaneiroe30dejunhode2021.

ACompanhiaesuasfuturascontroladascrescemmaisde30%poranoembookings,desde2018,procurandosempre
aprimorar o desenvolvimento de seus produtos próprios, com suas tecnologias proprietárias, e investir nos seus
serviços e colaboradores responsáveis pelo desenvolvimento de tais soluções próprias. Tudo para oferecer as
ferramentascertaseajudarasempresasacrescerememummundodigitalmaisseguroeacessívelparatodasas
organizações.

ISHAcademyedemaistreinamentos

ACompanhiaesuasfuturascontroladasestãodesenvolvendoumaunidadeformaldetreinamentoemtecnologia
paraseuscolaboradores,pormeiodoprogramaISHAcademy,visandoampliarsuaatratividadedejovensestudantes
esuacapacidadedemultiplicaroconhecimentopormeiodeumaestruturaformaleprofissionaldedisseminaçãode
conhecimento,comtreinamentosdehardskillsesoftskills,comprofissionaisaltamentequalificados,tendocomo
objetivoodesenvolvimentodenovosprofissionaisquesejamcapazesdeatuaracurtoemédioprazoemempresas.
Comorobustoprocessodeformaçãodeprofissionaisdecibersegurança,pormeiodoISHAcademy,aCompanhiae
suasfuturascontroladasirãoformarprofissionaiscomaculturaISH,buscandomanterestestalentosnaCompanhiae
desuascontroladaspelomaiortempopossível.

OscandidatoselegíveisaoprogramadeformaçãodaISHAcademyserãoestudantescursandoosúltimosperíodosde
qualquercursodetecnologiadainformaçãonopaís,semserexigidoconhecimentoprévionaárea.Aocompletarem
umciclodeformaçãodecercade1ano,osestagiáriospoderãoserefetivadoscomoanalistasdecibersegurançaem
umadasváriasunidadesdenegóciodaCompanhiaoudesuascontroladas.Detrêsemtrêsmesesnovosprofissionais
serãoinseridosnoprogramacriandoumaesteiradeformaçãoconstante,eparareterosprofissionaisformados,todos
serão submetidos a uma política de investimento, onde precisam permanecer um período mínimo de 3 anos na
Companhiaouemsuascontroladas.Aofinaldoprogramaosjovensqueconcluíremcomaproveitamentomínimo
poderãoassumirvagasdentrodaCompanhiaoudesuascontroladas,sedisponíveis,ecomissosupriranecessidade
demãodeobraespecializada,alémdepoderconstruirumacarreirasólidanaCompanhiaouemsuascontroladas.Nas
próximasturmasserãocontempladosestudantesdeoutrasregiõesdoBrasil,emespecialondeaCompanhia,pormeio
desuascontroladasmantémescritóriosoperacionaisregionais.


534

PÁGINA: 110 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
Apenas entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021 foram subsidiadas mais de 200 capacitações técnicas
distribuídas entre cursos, treinamentos, workshops e certificações para os colaboradores. Sempre pensando no
desenvolvimentodeseuscolaboradoresenamanutençãodeseusprofissionaisestratégicosdentrodaCompanhia,
desenvolveuͲseumanovaestruturadentrodaáreade“genteegestão”,denominadaPeopleAnalytics,paraaplicar
inteligênciaartificialatodososdadosdegenteegestãodaempresa.Aáreamantéminformaçõesestratégicassobre
oníveldesatisfaçãodeseuscolaboradoreseprincipaistalentos,quemsãoseusparesnosprincipaisconcorrentesda
Companhiaedeseuscontroladas,quaisseusníveisdereceptividadeparaaceitarumanovapropostadetrabalho,em
quaislocalidadesnoBrasilaCompanhiaesuasfuturascontroladaspossuemmaisfacilidadedecontratação,qualo
valormédioestimadodesalárioebenefíciosdosconcorrentes,dentreoutros,gerandoumdirecionamentoestratégico
ecirúrgiconomomentodacontrataçãoedaretençãodeseuscolaboradores.


Programaderetençãodetalentos


Háquase8anos,aISHTecnologiadeixoudeserumaempresaintegradoradetecnologia,emqueosfatoresde
sucesso eram a própria tecnologia e os fabricantes, e passou a ser uma empresa de prestação de serviços
customizadosdecibersegurançaeinfraestruturaemtecnologiadainformação,comamissãodetornaromundo
digital mais seguro e acessível para as organizações, em que as pessoas passaram a ser o principal fator de
sucessodaempresa.


Atração/captação

Desenvolvimento



Retenção




Oplanoderetençãodetalentosébaseadonasprincipaispráticasdemercadoetambémnasnecessidadesdos
colaboradores,identificadasatravésdapesquisadoprestadordeserviçosGreatPlacetoWork,nasentrevistas
dedesligamento,etambémnapercepçãodaliderançaedaequipedeRecursosHumanos,queacompanhaodia
adiadoscolaboradoresnaCompanhiaeemsuascontroladas.


Napesquisarealizada pelo Great PlacetoWork em04deabrilde2021,foiquestionado oprincipal motivopara
permanência dos colaboradores na Companhia e em suas controladas e as respostas foram (por percentual de
respondentes):






Programadedesenvolvimentodelíderes

A Companhia e suas futuras controladas criaram o programa de desenvolvimento de líderes, realizado em
conjunto com uma empresa de consultoria privada, como uma das saídas do processo de assessment no
RedesenhodaEstruturaOrganizacionaledoModelodeGestãodaCompanhiaedesuascontroladas,tendocomo
objetivo potencializar a liderança da Companhia e de suas controladas por meio do desenvolvimento de
competênciasessenciaisparaumlíderdiantedessanovaestruturadefinida.Oprogramaestádivididoemquatro
etapas:
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x

EncontroscomGerentes:EtapacompostapordiversosencontrosonͲline,conduzidosporconsultores
especializados,nosquaissãoabordadostemasdiversos,identificadospormeiodoassessment,como
pontos de desenvolvimento coletivo da liderança da Companhia e de suas controladas, tais como
ferramentasgerenciais,comunicação,gestãodepessoas,gestãodeconflitos,entreoutros.

x

EncontroscomCEOeDiretores:Estafrentetambéméconduzidaporconsultoresespecializados,sendo
compostaporencontroscoletivosonͲlineemconjuntocomoCEOetodososDiretoresparatratarde
temas específicos relacionados ao papel de alta liderança. São realizados encontros individuais dos
líderesemdesenvolvimento,comcadaumdosDiretoreseCEOafimdeacompanháͲlosdeformamais
próximanaevoluçãodessascompetênciasedosumáriodoassessmentdesuadiretoria.

x

Roadofskills:AlgunslíderesdaCompanhiaedesuascontroladasforamselecionadospelaDiretoria
para fazer um programa de desenvolvimento mais profundo com a empresa de consultoria,
denominado Road of Skill, ou seja, uma solução educacional online para o desenvolvimento do
profissional do futuro, para os potenciais líderes da Companhia e de suas controladas. O programa
consiste em uma experiência de alto valor para o indivíduo e para a empresa, possibilitando que
profissionaisdediversosperfisalcancemsuamáximaperformance.






Mentoria de Gente e Gestão: A mentoria é realizada por consultores de empresa especializada, em
conjuntocomaliderançadotimederecursoshumanosdaCompanhiaedesuascontroladas,tendopor
objetivooferecerorientaçõesnaconstruçãodeplanosestratégicoseintegradosdegestãodepessoas,
porexemplo,workforceplanning,cultura,gestãodamudança,jornadadocolaborador,dentreoutros.

Estratégias

Acompanhiaidentificadiversasavenidasdecrescimentoparaospróximosanos,asquaisestãoinseridascomo
basedasuaestratégiadeaceleraçãodocrescimento.Paraaexpansãodesuasoperações,aCompanhiaesuas
futurascontroladasolhamparaestratégiadecrescimentoorgânico,comoportunidadesdecrossͲselleupͲsell,
expansãodasvendasporcanal,expansãogeográfica,exploraçãodetendênciasdemercadocomoIoTeNuvem,
alémdodesenvolvimentodenovosprodutosepotenciaisoportunidadesdeM&Aquepodemauxiliaremmuitas
dasfrentespropostas,comavantagemdareduçãodetimeͲtoͲmarket.
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CrescimentoOrgânico
Hoje,nogrupodasmilmaioresempresasdoBrasil,conformerelatórioValor1000aCompanhiaesuasfuturas
controladasatendemacercade8%delas,sendoqueorestantenãoestánecessariamenteatendidoporsoluções
robustas de cibersegurança (o que é comprovado pelos ataques cibernéticos sucessivos a grandes empresas
brasileiras),restandopossívelumvastomercadoparanovosclientes.Alémdisso,aCompanhiaesuasfuturas
controladastambémestãoemprocessodedesenvolvimentodeprodutos,conformedemonstradoacima,para
criarofertasemoutrascamadasdomercadodeempresasdemédioporteapartirde100usuáriosdeTI.Devido
àcrescentecomplexidadedosambientesdecibersegurançaeaosurgimentodenovasnecessidadesligadasa
ciberprivacidadeeàLGPD,aCompanhiaesuasfuturascontroladasidentificamapossibilidadedeaceleraçãode
upͲsellecrossͲsellnosatuaisclientes,devidoàmodularidadedassoluçõesexistentes–comooISHVision–ea
possibilidade de agregar novos módulos e funcionalidades com extrema velocidade, tornando possível criar
novasofertascomagilidadesuficienteparacapturarasnovasoportunidadesdemercadoantesdaconcorrência.
ExpansãoGeográfica
Em30dejunhode2021,aCompanhiapossuíaumapresençageográficanasregiõesSul,SudesteeCentroͲOeste
doBrasil,comsuasedeemVitória–ES,escritóriosoperacionaisemSãoPaulo–SP,Brasília–DF,BeloHorizonte
– MG, Goiás – GO, Rio de Janeiro – RJ e Curitiba – PR e um escritório operacional internacional em Fort
Laudardale,nosEstadosUnidosdaAmérica.ACompanhiaesuasfuturascontroladaspossuemdiversosclientes
queatuamnaAméricaLatina,incluindonaArgentina,ChileeColômbiaenosEstadosUnidosdaAmérica.Seu
reconhecimentointernacionalafazserposicionadaaoladodegrandesempresasmultinacionaisdosetorde
cibersegurança,conformemostrouaMSSP.
Aindaassim,aCompanhiaesuasfuturascontroladasenxergamumaimensaoportunidadedecrescimentopor
meiodaexpansãogeográfica,comaabertura/implantaçãodenovosescritóriosemcentrosestratégicosnoBrasil
onde a Companhia e suas futuras controladas hoje não possuem filiais, apenas clientes (i.e. Porto Alegre,
FortalezaeManaus)eempaísesdaAméricaLatinacomgrandemercadopotencialsubͲatendido,incluindopaíses
nosquaisaCompanhiajáofertaseusprodutoseserviçosaclientesnacionaisquepossuematuaçãointernacional
(i.e.ArgentinaeChile).
AlémdaAméricaLatina,aCompanhiaestudanovosmercados,semplanejamentoconcretonomomento,mas
nosquaisacreditaquepoderiaterbompotencialdeatraçãodeclientescomoEstadosUnidosdaAmérica.A
fortedemandadeserviçosdecibersegurançaeaescassezderecursoshumanoscapacitadosemalgumasregiões,
alémdoelevadocustodecontrataçãoeretençãodeprofissionais,possibilitamumaatuaçãoparaoutrospaíses
apartirdoBrasiledebaseslocais.
DesenvolvimentodeNovosProdutos
TrataͲsedeumadasprincipaisavenidasdocrescimentofuturopretendidoparaaCompanhiaesuasfuturas
controladas, à medida em que permite a ampliação e o incremento da competitividade das ofertas e cria
“pequenasstartups”dentrodaprópriaCompanhiaedesuascontroladas,comodesenvolvimentodeprodutos
que podem ter vida própria e ser comercializados via amplas redes de distribuição e canais. São soluções
inovadorasecomplementaresaosserviçoseprodutosatuaisdaCompanhiaedesuascontroladas,asaber:
x

Mantis–DigitalRiskProtection:OMantiséumprodutoproprietáriodesenvolvidonoISHLabsquefaz
proteção de riscos digitais, sendo parte dos serviços de risco cibernético da plataforma ISH Vision,
realizando monitoramento contínuo em superfície, deep e dark web, identificando dados vazados,
mençõesamarcasepessoasrelevantesemorganizaçõesereportandooqueencontrademaneiraágil
para que a resposta adequada possa ser dada. Ele explora um segmento novo de mercado em
cibersegurançachamadodeproteçãoderiscosdigitais.DeacordocomoInstitutodePesquisaGartner,
trataͲsedeumatecnologiaqueseencontranafasedegatilhodeinovação,acarretandointeressede
clientes com demanda reprimida para essa tecnologia, e da imprensa, o que gera publicidade
significativa.Lançadoem1ºdemaio2021,noprimeiromêsdeoperaçãobateuametadevendaspara
otrimestre.ÉumprodutoqueéutilizadocomoumdosmódulosdoISHVision,quejáfoidesenvolvido
emportuguês,inglêseespanholpensandonaexpansãointernacionaldoprodutopordistribuidorese
canaisdedistribuição.
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x

SIEM/SOAR(SecurityInformationandEventManager/SecurityOrchestrationAutomationResponse):oSIEM
éumsoftwarebasedequalquerofertadeserviçodeMDR(Monitoramento,DetecçãoeResposta),estandona
basedoISHVision.Éumasoluçãoquemonitoratudoqueacontecenarede,nasinstalaçõesenosativosdos
clienteseidentificacomportamentosoueventosanômalos,classificadoscomoincidentes.Éoprimeiropasso
dequalquerestratégiadeciberdefesaefetiva,originandoasaçõesderespostasaincidentes.ACompanhiae
suas futuras controladas estão desenvolvendo um SIEM proprietário, para substituir SIEM de parceiros
tecnológicosestrangeirosempartedesuabasedeclientes,quepossuemcustoemdólar,parageraraumento
deescalabilidade,poisaCompanhiaesuasfuturascontroladaspoderãoconfiguráͲlaeofertáͲladediferentes
formas.Ainda,istoviabilizaacriaçãodeofertasparaparcelasdomercadoquehojenãosãoatendidas–como
omercadodePMEs(PequenaseMediasEmpresas)–emfunçãodoelevadocustodasofertasexistentesde
MSSP(managedsecurityserviceprovider,ouprovedordeserviçosdesegurançagerenciado).Terumasolução
própriaprecificadaemrealpermitereduzirocustodeinsumosenvolvidosnacriaçãodessasofertase,portanto,
tornaviávelcriarprodutoscomticketmédiomenor,alémdepossibilitarumaumentodemargemoperacional
nabasedecontratosexistente.

x

VisionPortal(GestãodeIndicadoresdeSegurança):oVisionPortalpodesercompreendidocomoumasolução
quepermiterealizaragestãoconsolidadadetodasassoluçõesdecibersegurançadosclientesdaCompanhia
e/oudesuascontroladas,agregandoosdadosdetodasasplataformasparapermitirumavisãodogestorde
conformidade,gestordecontratoseogestordecibersegurança.NoVisionPortalsãocondensadasasvisões
estratégicas,táticaseoperacionaisquesumarizamparaosclientesdaCompanhiaedesuascontroladasostatus
dasegurançadeseusnegóciossobsuagestão.Éumaformadoclienteentendercomoeporqueestáseguro
através dos nossos serviços gerenciados de segurança da Plataforma ISH VISION. Assim como no SIEM, a
CompanhiaestimaqueodesenvolvimentoeevoluçãodoVisionPortaltrarámaiorrentabilidade,maiorganho
deescala,ereduçãodecustoscomconsequentecriaçãodeofertasparapúblicoshojenãoatendidos.

x

BAS(BreachAttackSimulator):OBASéumaferramentaquerealizadeformaconstanteeautomatizadateste
deinvasãonasinstalaçõesdosclientes,auferindoefetividadeeaassertividadedasestratégiasdedefesaem
uso.AexemplodoMantis,esseéumprodutoqueseencontranoiníciodasuacurvadematuridadenomundo
de cibersegurança, possuindo potencial de ganho de mercado e será um módulo da oferta do ISH Vision,
desenvolvidoemportuguês,inglêseespanhol.

x

ISHBox(VirtualPrivateNetwork,FirewalleSDͲWAN):oISHBoxjáexisteatualmentecomoplataformadeVPN
eestáemdesenvolvimentoparasetornarumprodutovendidocomoplataformaemnuvemquelevaráparao
públicodepequenasemédiasempresasumaofertapadronizadaedefácilimplementaçãodeVPN,Firewalle
SDͲWAN“allͲinͲone”.ComaconclusãodoprojetodoISHBox,serápossívelacessaromercadodeSMBcomuma
ofertaconsistenteediferenciadadaconcorrênciapeloseucustoemreal,pelasuasimplicidadedeoperaçãoe
facilidadedeimplementação.

x

Hermes (cybersecurity awareness and training solution): um dos pontos mais fracos na equação de
cibersegurançanecessáriaparaassegurarproteçãodeameaçasdigitaisefetivaéoelementohumano.OBrasil
carece de uma rápida evolução no que o mercado chama de cybersecurity awareness, ou conscientização
cibernética,nasorganizações.Issosóseráatingidocomtreinamentoecapacitaçãoconstantes,eesseaspecto
abriu uma avenida de oportunidades para treinamento. O Hermes será o produto da ISH Tecnologia para
endereçaressanecessidadedasempresasdecontaremcomumasoluçãointegradadeformaçãoetreinamento
dosseuscolaboradoresemconsciênciacibernética.

NovosCanais
NosúltimosanosaCompanhiaesuasfuturascontroladashabilitaramcanaisrelevantesnomercado,comoaScansource,
paraavendadeprodutospróprioscomooCyberpass,eaAlgarTelecom,commilharesdeclientesemsuacarteira.A
partirdoaprendizadoobtidonessasiniciativas,aCompanhiaesuasfuturascontroladasenxergamaoportunidadede
ampliarsensivelmenteoscanaisdedistribuiçãodeprodutoseserviços,nãoapenasnoBrasil,maspotencialmentepara
outrospaísesdaAméricaLatina,ampliandoopercentualdereceitaoriginadodevendaspormeiodessescanais.Nomês
dejunhode2021foiestabelecidooprimeirocanaldeparceriadoISHVisioncomaAlgarTelecomparaampliaçãodoseu
portfólio de soluções de segurança da informação, inicialmente com oferta do produto “Vision MEDR– Managed
EndpointDetectionandResponse”parasuacarteiradeclientescorporativosutilizandoseutimedevendasemarketing.
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CrescimentoInorgânico(M&A)
O mercado de cibersegurança no Brasil é altamente fragmentado. A Companhia e suas futuras controladas
enxergam inúmeras oportunidades de crescimento por meio de aquisições de novas empresas, já tendo um
pipelinedeempresasemavaliaçãocomcercade600alvosmapeadosecercade90empresasqueestãoem
estágio avançado de análise para eventual negociação futura. A estratégia de crescimento inorgânico é
assessoradapelaempresadeconsultoriafinanceiraÁrticaParticipaçõeseAssessoriaFinanceiraLtda.,queauxilia
nestemapeamentoedesenvolvimentodasestratégiasdeM&AdaCompanhia.Abasedatesedeaquisiçõesé
buscar alvos que tragam expansão geográfica com consistente base de clientes nessas localidades ou que
incorporemtecnologiasquepossamacelerarociclodedesenvolvimentodenovosprodutos.
Nesse sentido, a Companhia e suas futuras controladas pretendem alavancar ainda mais sua experiência
operacionaletécnicapormeiodaaquisiçãodeoutrasempresasdosetor.Dentreseuspilaresdeestratégiapara
M&Asestáaaquisiçãodeempresascomtecnologiaseprodutoscomplementaresaosseusatuais,comaltocrossͲ
sellingeupͲselling(SaaS,IoT,inteligênciaartificial,educaçãodecibersegurança,machinelearning,dataScience
e big data), empresas que auxiliem na sua expansãogeográfica, principalmente em estados selecionados do
BrasilenaAméricaLatina,eempresasqueproporcionemaquisiçãodeclienteseretençãodetalentos,ouseja,
competidorescombasedeclientesecolaboradorescomplementaresereceitasrecorrentes.
ACompanhiaesuasfuturascontroladasseguempilaresestratégicosdeM&Aqueolhamparatrêspossibilidades
diferentes:aquisiçõesfocadasemexpansãodetecnologiaeprodutoscomplementares,expansãogeográficaou
aquisição de clientes e talentos. Ao todo, em junho de 2021, são 600 ativos em verificação, dos quais 42 se
encontramemfasedenegociação.



Fonte:Companhia
ExploraçãodetendênciasdemercadocomoPrivacidade,IoTeNuvem
AchegadadaLGPDaoBrasileoaumentodapreocupaçãodasociedadecomasquestõesligadasàprivacidade
vêmcolocandocrescentepressãonasempresasquedealgumaformaarmazenamouutilizamdadosdeclientes.
NaáreadeIoT,aCompanhiaesuasfuturascontroladasvisamdispositivosconectadosnavidacotidiana,sendo
quecadaumdessesdispositivosseráumaportadeacessoparainformaçõespessoaisecorporativase,portanto,
precisarãodeproteção.Aaceleraçãodatransformaçãodigital,emgrandeparteimpulsionadapelapandemiada
covidͲ19,tambémacelerouamigraçãodasempresasparaanuvem,oquegerainúmerasoportunidadesapartir
domomentoemqueautilizaçãodanuvempelascorporaçõestornaoseuperímetrodeproteçãoindefinidoe
aumentaanecessidadedeimplementarsoluçõesrobustasdeproteçãodigitalparaasseguraraintegridadeea
disponibilidadedasinformaçõesarmazenadasnanuvem.ACompanhiaesuasfuturascontroladasjápossuem
ofertasemcadaumadessasvertentesdecrescimentoepretendemampliáͲlas,tentandoseposicionarcomo
lídernofornecimentodesoluçõesespecíficasparacadaumadelas.
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PrincipaisInformaçõesOperacionaiseFinanceiras
Atabelaaseguirapresentaosprincipaisindicadoresfinanceiroseoperacionaisparaosperíodosindicados:
DadosFinanceiroseOperacionais
Períododeseismesesfindoem30
dejunhode



Exercíciosocialencerradoem
31dedezembrode

EmR$mil,
exceto%s

2021

2020

2020

2019

2018

Bookings(1)

180.994

152.091

359.330

228.787

193.401

Receitalíquida

131.375

97.040

223.263

156.042

120.324

Lucrobruto

44.504

32.223

69.876

52.595

48.189

Lucrolíquido

9.308

4.255

7.098

2.877

5.404

Margemlíquida

7,1%

4,4%

3,2%

1,8%

4,5%

EBITDA
Ajustado(2)(3)

26.624

16.437

33.051

25.874

28.004

MargemEBITDA
Ajustado(%)

20,3%

16,9%

14,8%

16,6%

23,3%













(1)Bookings se referem ao preço total dos produtos e serviços fornecidos em um contrato pela ISH aos seus clientes. O valor total de bookings
de um determinado período se refere ao valor total de todos os contratos vendidos durante o período.

(2)OEBITDAAjustadoéumamediçãonãocontábilelaboradapeloGrupoISHeconsistenolucrolíquidoajustadopeladespesafinanceira
líquida,peloimpostoderendaecontribuiçãosocial,peloscustosedespesasdedepreciaçãoeamortizaçãoepordespesascomserviçosde
consultoria.OEBITDAAjustadonãoéumamedidacontábildefinidapelaspráticascontábeisadotadasnoBrasilenempelasIFRSenão
representaosfluxosdecaixaparaosperíodos/exercíciosapresentadosenãodeveserconsideradocomosubstitutooualternativaaolucro
líquido,indicadordedesempenhooperacional,medidadeliquidez,tampoucocomobaseparaadistribuiçãodedividendos.Outrasempresas
podemcalcularoEBITDAAjustadodemaneiradiferentedoGrupoISH.ParareconciliaçãodolucrolíquidoparaoEBITDAAjustado,videseção
3.9desteFormuláriodeReferência.
(3)
Em1ºdejaneirode2019,entrouemvigoranovanormaqueregulaotratamentocontábildasoperaçõesdearrendamento(IFRS
16/CPC 06 (R2)) emitidas pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método
retrospectivomodificado.Consequentemente,asinformaçõesfinanceirasparaoexercíciosocialfindoem31dedezembrode2018não
foramajustadaspararefletiraadoçãodestanormae,porisso,algumasinformaçõesfinanceirasnãosãocomparáveiscomosexercícios
sociaisfindosem31dedezembrode2020e2019,asquaisrefletemosefeitosdaadoçãodestanorma.Destaforma,oEBITDAAjustado
relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram impactados pela adoção do IFRS16/CPC 06 (R2) e,
consequentemente,nãoécomparávelaosvaloresapresentadosnoexercíciosocialfindoem31dedezembrode2018.



Pelaanálisedatabelaacima,épossívelconcluirqueaCompanhia,pormeiodesuascontroladas,cresceumais
de30%poranoembookings,desde2018.NoentendimentodaCompanhia,estefatodecorredaprocurapelas
melhoresaliançastecnológicaseporoferecerasferramentascertaseajudarasempresasaoperarememcom
segurançaeacessibilidade.

Prêmiosecertificações

AbaixoseguemosprincipaisprêmiosecertificaçõesrecebidospelaCompanhiaouporsuascontroladas:

x 2004

x 2011

AISHTecnologiafoicertificadaemISO9001,quegaranteaconformidadedaCompanhiacom
asnormasdosistemadegestãodaqualidade(SGQ)dereconhecimentointernacional.
AISHTecnologiaobtevenovascertificações:ISO20000eISO27001.AISO20000foiaprimeira
normaeditadapelaISOsobregestãodequalidadeeboaspráticasdeserviçosdeTIeaISO
27001garanteumpadrãodegestãodasegurançadainformação.
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x 2012


x 2013


x 2014

x 2015

x 2018

x 2019

x 2020

AISHTecnologiafiguroupelaprimeiraveznoranking:AsPequenaseMédiasEmpresasque
MaisCrescemnoBrasil–2012,publicadopelarevistaEXAME.

Março:AISHTecnologiafoipremiadacomoArubaNetworksLatinAmericaPartneroftheYear
2013etambémfoipremiadaArubaNetworksLatinAmericaPartneroftheYear2013.

AISHTecnologiafoilistadacomo“AsPequenaseMédiasEmpresasqueMaisCrescemnoBrasil
–2014”pelarevistaExame.

AISHTecnologiafoipremiadacomoSYMANTECLatinAmerica&CaribbeanPartnerOfYear
2015.

AISHTecnologiaéincluídanorankingdas250maioresempresasMSSP(ManagedSecurity
ServiceProvider)domundonaposição27ªsegundoapublicaçãodaMSSPAlert.

Julho: A ISH Tecnologia recebeu o selo Certigov – Certificação de Compliance e Melhores
PráticasdeVendasaoGovernopelaCertigov.

Outubro: A ISH Tecnologia volta a figurar no ranking das 250 maiores empresas MSSP
(ManagedSecurityServiceProvider)domundo,na33ªposição,segundoapublicaçãodaMSSP
Alert.

Abril: A ISH Tecnologia recebeu o selo “Great Place to Work” pela empresa Great Place to
Work.

Agosto: A ISH Tecnologia foi destaque no ISG Provider Lens Cyber Security – Solutions &
Services–Brazilde2020.

Setembro: A ISH Tecnologia figura na lista das 250 maiores empresas MSSP do mundo na
posição27º,sendoo1ºlugarentreasempresasbrasileiraspresentesnorankinginternacional,
publicadopelaMSSPAlert.



EventosRecentes–ImpactosdaPandemiadaCovidͲ19nasAtividadesdaCompanhiaedesuascontroladas

AindaqueaCompanhiaesuasfuturascontroladastenhamsidoafetadaspelapandemiadecorrentedacovidͲ19
e tenham tido que migrar parte adicional de sua equipe de colaboradores para o regime de home office, se
adaptarampositivamenteaotrabalhoadistânciaemantiveramseuníveldecrescimentodereceitaacimade
30% em 2020. A Companhia e suas futuras controladas acreditam que esse crescimento foi incentivado
positivamente pela implementação de trabalho a distância pelos seus clientes, o que gerou a demanda de
produtoseserviçosadicionaisdecibersegurança.

PelasatividadesdaCompanhiaedesuascontroladasseenquadraremcomoatividadesessenciais,nostermos
doart.3,incisoXXIIIdoDecreto10.282,de20demarçode2020,mantiveramassuasatividades,prestaçãode
serviçoseofertadeseusprodutosnesteperíodoeosimpactoseconômicosesociaisdapandemiadacovidͲ19
afetamepoderãoafetaraCompanhiaesuasfuturascontroladasnocenáriomacro,considerandoaeconomia
nacional.Apesardeserconsideradaumaatividadeessencial,aCompanhiaesuasfuturascontroladasfacultaram
aosseusfuncionáriosapossibilidadedetrabalhoremoto,oquefoiaderidopelamaioriadeseuscolaboradores,
eminimizouapossibilidadedecontaminaçãodeseusfuncionários.

Alémdefacultarainstituiçãodetrabalhoremotoparaoscolaboresqueassimodesejassem,aCompanhiaesuas
futuras controladas adotaram todas as medidas de sanitização e higienização dos ambientes em suas sedes
físicas, distanciamento social entre os locais de trabalho, e uso obrigatório de máscaras desde o início da
pandemia, fazendo com que a covidͲ19 não representasse um impacto financeiro ou social no ambiente
corporativoedeconvivênciadaCompanhiaedesuascontroladas.
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Destaforma,aCompanhiaesuasfuturascontroladasentendemqueporprestaremumserviçoessencialaos
seusclientes,nãohouveimpactofinanceironegativorelevanteemsuasatividadesemfunçãodapandemiada
covidͲ19.

EventosSubsequentesdasDemonstraçõesFinanceirações

Reestruturaçãosocietária

Em02dejunhode2021,foiconstituídaaCompanhia,comsedeemVitóriaͲESecomoobjetivodeatuarcomo
holding da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys. Em 02 de junho de 2021 foi realizado o aporte de capital no
montantedeR$1milnaISHTechpelosseusacionistas.Oorganogramaabaixodemonstraogrupoeconômico
daCompanhiaedesuascontroladasnoapósareestruturaçãosocietária.




Operaçõesdemútuosjuntoaacionistasepartesrelacionadas

Em29dejunhode2021,aISHTecnologiaS.A.recebeuovalordeR$5.713mil,referenteàquitaçãodomútuo
existentecomaEnseadaEmpreendimentosImobiliáriosLtda.

Em30dejunhode2021,osacionistasdaCompanhiafirmaramcontratosdemútuojuntoàISHTecnologiae
IntegrasysnovalortotaldeR$12.521mil,comremuneraçãode0,37%aomêsacrescidadavariaçãodoCDI.Os
contratospreveemaindaacompensaçãodosvaloresmutuadoscomfuturoscréditosquevenhamaserdetidos
pelosacionistasemfacedasempresasdoGrupoassimcomoadestinaçãodeformaprioritáriaporpartedos
acionistasdofrutodefuturasvendasdeparticipaçãosocietáriadasempresasdoGrupoàrestituiçãodovalordo
mútuo.

Em30dejunhode2021,osacionistasdaCompanhiafirmaraminstrumentoparticulardeconfissãodedívida
junto à ISH Tecnologia e Integrasys no montante de R$6.894 mil, dos quais R$6.800 mil encontravamͲse em
abertocomovaloresareceberdosacionistasem31dedezembrode2020,semjurosremuneratórios.Amaior
partedosvaloresemquestãoforamrepassadosaosacionistasatítulodeantecipaçãodelucrosduranteoano
de 2020, mas que ao encerramento das respectivas demonstrações contábeis, os devedores acabaram por
perceberdividendossuperioresaosfinais,quenãovieramaseconcretizar.Osinstrumentosdeconfissãode
dívidapreveemaindaacompensaçãodosvaloresdevidoscomfuturoscréditosquevenhamaserdetidospelos
acionistasemfacedasempresasdoGrupoassimcomoadestinaçãodeformaprioritáriaporpartedosacionistas
dofrutodefuturasvendasdeparticipaçãosocietáriadasempresasdoGrupoàrestituiçãodovalordadívida.
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(a) interesse público que justificou sua criação
Não aplicável, pois a Companhia não é sociedade de economia mista.

(b) atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização,
indicando:
Não aplicável, pois a Companhia não é sociedade de economia mista.

(c) processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Não aplicável, pois a Companhia não é sociedade de economia mista.
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(a)

Produtos e serviços comercializados

Conforme descrito no item 10.9 deste Formulário de Referência, a Companhia, foi constituída em 02 de junho
de 2021 e não possuía atividades próprias nos três últimos exercícios sociais, bem como não possui
atividades no exercício social corrente. Imediatamente após a consumação de sua oferta pública inicial de
ações, a Companhia passará a controlar a ISH Tecnologia e a Integrasys, consequentemente, passará a
consolidar seus resultados.
Para mais informações sobre (i) as demonstrações contábeis combinadas do Grupo ISH, vide item 3.9 e (ii)
a reorganização societária que resultará na incorporação da ISH Tecnologia e da Integrasys pela Companhia,
vide item 15.7 e 15.8 deste Formulário de Referência.
As atividades da ISH Tecnologia e da Integrasys são exercidas por meio dos seguintes segmentos
operacionais, conforme divulgados em suas demonstrações contábeis: (i) cibersegurança: Serviços
avançados de conformidade e segurança da informação voltados a prover visibilidade, gestão e proteção da
infraestrutura de tecnologia da informação dos clientes; (ii) infraestrutura: Serviços de infraestrutura de TI
segura que visam arquitetar, planejar e implantar infraestruturas de TI complexas tendo como premissas a
disponibilidade, o desempenho e a integridade; (iii) nuvem (“cloud services”): Serviço de computação em
nuvem e terceirização de Data Center, para otimizar os recursos de processamento de servidores, plataforma
de aplicações e armazenamento de dados de forma segura, escalável e sob demanda.
(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor

A Companhia encontrava-se em fase pré-operacional em 30 de junho e por isso não possuía receita líquida
nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício corrente.
(c)

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor

A Companhia encontrava-se em fase pré-operacional em 30 de junho e por isso não possuía receita líquida
nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício corrente.
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As soluções para suporte aos negócios da Companhia e de suas controladas garantem proteção, integridade,
performance e disponibilidade. Trata-se de tecnologias de fácil usabilidade, para que a empresa tenha acesso
aos dados e sistemas de maneira segura e controlada. Entre os principais serviços prestados pela Companhia e
suas futuras controladas estão:
•

Cibersegurança: Serviços avançados de conformidade e segurança da informação voltados a
prover visibilidade, gestão e proteção da infraestrutura de tecnologia da informação dos clientes,
através do ISH Vision. Entende-se que a segurança não é um método único, mas sim um processo
dinâmico e ágil. Por isso, um ambiente, para ser considerado seguro, precisa ser analisado e
monitorado de modo contínuo e ininterrupto.

Fonte: Companhia – Data Sheet

Por meio do ISH Vision, é utilizado inteligência e profissionais altamente capacitados para fazer a gestão
de vulnerabilidades e de incidentes das empresas. Assim, através de soluções e estratégias desenhadas
segundo cada contexto corporativo, ou seja, analisando o risco que a empresa está exposta para
elaborar a estratégia de resposta mais apropriada. O conhecimento da equipe de Inteligência de
Ameaças, que pesquisa e coleta informações de modo contínuo, se soma ao aprendizado da Inteligência
Artificial (IA). O resultado é um Serviço de Detecção e Resposta (MDR) que elimina a fadiga de alertas e
falsos positivos, e promove uma resposta mais rápida, específica para a realidade da organização, com
as melhores práticas, planejamento estratégico e orçamento disponível.
O ISH Vision MDR é uma plataforma para monitoramento de segurança em tempo real, que captura
logs e eventos para correlacioná-los em uma base de conhecimento de ameaças, fornecendo a melhor
representação das ameaças que afetam o Brasil. A base de conhecimento compartilhada da ISH Vision
garante que as atualizações estejam imediatamente disponíveis para seus clientes. Em 2019, a ISH
Tecnologia estabeleceu laboratórios de inovação para melhorar ainda mais a plataforma ISH Vision e
agora presta suporte a serviços de avaliação de conformidade à LGPD.

545

PÁGINA: 121 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
As operações de segurança cibernética incluem:
¾

Operações cibernéticas: SOCaaS – Security Operation Center as a Service & MDR – Managed
Detection and Response

o

o
o

o

o

o

Monitoramento e detecção de ameaças cibernéticas: através do Centro de Operações de
Segurança Cibernética (SOC), é monitorado, sem pausas, o ambiente da empresa para detectar
mudanças de padrões de qualquer espécie, em usuários, em aplicações, em serviços e em
infraestruturas.
Respostas a incidentes cibernéticos: em caso de incidente de segurança, é colocado em prática
o plano de resposta, tomando ações para remediar e conter o incidente;
Pesquisas de ameaças cibernéticas: estudo dos agentes que ameaçam o negócio, as técnicas e
os métodos utilizados por criminosos e também as vulnerabilidades normalmente exploradas,
sendo possível manter a estratégia de defesa madura e atualizada;
Avaliação de vulnerabilidades: as vulnerabilidades podem virar porta de entradas para
invasores, portanto, a Companhia trabalha para identificá-las e corrigi-las, de forma
recorrente, antes que criminosos as encontrem primeiro;
Gamificação para ataque e defesa cibernética: serviço destinado para empresas que já
possuem políticas e planos de segurança cibernética, mas que querem testar a força da
estrutura que montaram. Assim, dão simulados ataques de hackers para que vulnerabilidades
sejam apontadas e corrigidas; e
Testes de invasão: são analisadas as falhas do sistema da empresa com uma simulação de
ataque hacker, com um alvo específico, sendo possível, portanto, identificar as falhas na
segurança para controlá-las e corrigi-las.

Fonte: Companhia – Data Sheet
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¾

Integração Cibernética: Security as a Service
Segurança para plataformas: O foco aqui são ferramentas e processos ligados a hardwares e
softwares. Por isso, colocamos proteção em todas as plataformas, como computadores e
celulares, usadas por colaboradores. E assim, garantimos que as operações do dia a dia da
empresa sejam realizadas sem riscos.
Segurança para aplicações: São protegidas as aplicações, através de definição de configurações
de segurança adequadas para que, no dia a dia da empresa, elas não sejam exploradas por
cibercriminosos.
Segurança para dados: O serviço protege os dados armazenados e acessados na rotina da
empresa. Dentro da segurança de dados, o bloqueio do envio e do compartilhamento de algum
dado específico pode ocorrer, caso seja detectada desobediência nos procedimentos
estabelecidos.
Gestão de vulnerabilidades: Gerir vulnerabilidades é estabelecer uma operação permanente
de raio-X do momento, de criação de histórico, de análise de contexto e de correções de falhas.
A gestão inclui, ainda, verificar novas vulnerabilidades e, assim, criar tendências, criticidade e
visão gerencial em cima do que foi levantado.

o

o

o

o

¾

Sustentação Cibernética: Managed Security Services
o

o

o

Gestão de correções de software: Estabelecemos uma rotina de testes e de correções de
softwares, com uma rotina de testes, administração de ativos de segurança para empresas que
não administram os próprios ativos de segurança, gestão de mudanças na empresa e a gestão
de usuários da empresa.
Administração de ativos de segurança: Muitas vezes, as empresas não têm braço para
administrar os ativos de segurança. Assim, a Companhia e suas futuras controladas realizam a
operação de todos eles por meio de um catálogo pré-estabelecido, que pode incluir (i) a
administração de governança e identidade, possibilitando a criação de uma política para
controle de identidades e acessos gerais; (ii) a gestão de acessos, identificando, rastreando,
controlando e gerenciando os acessos autorizados e de usuários específicos a sistemas e
aplicações; (iii) a gestão de acessos privilegiados, sendo possível controlar e gerenciar acessos
privilegiados aos sistemas da empresas, restringindo-os a pessoas autorizadas; (iv) análise de
identidade com base na análise comportamental, sendo possível verificar a identidade real do
usuário e detectar mudanças sutis no comportamento do usuário e revelar atividades
maliciosas.
Gestão de mudança: Criamos controle e padronização para todas as alterações feitas na área
de tecnologia que envolvam pessoas, processos ou produtos. Qualquer mudança realizada
dentro do ambiente corporativo, desde a instalação de um novo software até a criação de uma
nova política, é acompanhada nos mínimos detalhes. Pode incluir as seguintes vertentes: inclui
as seguintes vertentes (i) elaboração de políticas de segurança para orientar e regular o dia a
dia da organização; (ii) garantia de qualidade para que a cultura e estratégia de segurança
cibernética estejam alinhadas com as metas de crescimento do negócio; (iii) atuação para que
as políticas de segurança sejam seguidas pelos colaboradores dos clientes; (iv) criação de
estratégias com objetivos no curto e longo prazo para orientar o time da empresa no
desenvolvimento de projetos que ajudem a alcanças as metas; (v) avaliação periódica de
pontos que causem riscos, quantificação do impacto financeiros das ameaças e definição do
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o

¾

investimento necessário para eliminar o risco; (vi) conscientização dos usuários que poderiam
ser alvo de ataques e implementação de programa de capacitação interna sobre boas práticas
de segurança da informação no ambiente corporativo; (vii) backups que garantem a
restauração de dados sempre que for necessária e estabelece políticas de backup visando a
continuidade do negócio.
Provisionamento de usuário: Aqui, gerimos os usuários da empresa. Isso quer dizer criar,
modificar e excluir contas, seguindo padrões de segurança, para garantir que quem acessa a
informação é quem deve acessá-la.

Identidade Cibernética: Identity and Access Management
o

o

o
o

¾

Administração de governança de identidade: Resolução de um dos problemas mais graves que
uma empresa pode ter: o de não conhecer todos os usuários que consultam dados e
informações. Por isso, o serviço permite a criação de uma política para controle de identidades
e de acessos gerais, garantindo que, dentro da organização, cada pessoa tenha o acesso
adequado de acordo com a estratégia de segurança.
Gestão de acesso: Esse serviço identifica, rastreia, controla e gerencia os acessos autorizados
e os de usuários específicos a sistemas e aplicações. A gestão de acesso no ambiente
tecnológico se dá por meio ferramentas que instalamos e de processos e metodologias criadas
dentro da empresa.
Gestão de acesso privilegiado: Controle e gerência de acessos privilegiados aos sistemas da
empresa, restringindo-os somente a pessoas autorizadas.
Análise de identidade: Com base em análise comportamental, é verificada a identidade real do
usuário, para ter certeza de que ele realmente é quem diz ser. Isso porque atacantes costumam
se passar por usuários legítimos. O serviço desenvolvido é capaz de detectar mudanças sutis
no comportamento do usuário e revelar atividades maliciosas.

Risco Cibernético: Integrated Risk Management
o

Políticas: A jornada cibernética precisa de políticas de segurança para orientar e regular o dia
a dia da organização. Aqui, são criadas políticas para determinar como usuários devem se
comportar, quais sistemas podem ser acessados e por quem, quais dados e informações
podem ser consultados em um home office, entre outros pontos. Depois de criadas, as políticas
são divulgadas para toda a organização e atualizadas sempre que necessário.
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o

o

o

o

o

o

o

¾

Garantia de qualidade: O objetivo é que a organização atue com integridade e alcance suas
metas de maneira confiável. Para isso, é garantido que a cultura e a estratégia de segurança
cibernética estejam alinhadas com as metas de crescimento do negócio.
Conformidade: Atuação para que as políticas de segurança da informação sejam seguidas pelos
colaboradores. Fazemos ações para averiguar e conscientizar. O serviço também inclui
informar o corpo estratégico e a alta direção da empresa a respeito de riscos e impactos que
eventuais incidentes de segurança e vulnerabilidades diagnosticadas podem trazer para os
negócios.
Estratégia: É a estratégia que dita os rumos das ações de segurança cibernética dentro da
organização. Inclui objetivos de curto e longo prazo, e serve de base para orientar o time da
empresa no desenvolvimento de programas, projetos e planos de ação que ajudarão a alcançar
essas metas.
Risco: O cenário de ameaças muda em uma velocidade cada vez maior. Por isso, são avaliados
e identificados periodicamente pontos que causam riscos para a segurança da empresa.
Também é quantificado o impacto financeiro de possíveis ameaças e definido, junto com o
time da empresa, o investimento que será necessário para implantar a medida de eliminação
do risco.
Conscientização: As políticas de segurança cibernética só geram resultados quando são
seguidas. Por isso, é realizado o trabalho de conscientização, para identificar usuários na
organização que poderiam ser alvo de ataques e implementar um programa de capacitação
interna, voltado a eles, sobre boas práticas de segurança da informação no ambiente
corporativo.
Continuidade de negócio: Esse serviço opera, suporta e sustenta todo o ambiente de backup e
suas rotinas. Garante a restauração de dados sempre que for necessária e estabelece políticas
de backup para que as operações e os negócios não sejam interrompidos em caso de desastres,
ou de falhas que inviabilizem o acesso a informações.
Mantis – Digital Risk Protection: O Mantis é um produto proprietário desenvolvido no ISH Labs
que faz proteção de riscos digitais, realizando monitoramento contínuo em superfície, deep e
dark web, identificando dados vazados, menções a marcas e pessoas relevantes em
organizações e reportando o que encontra de maneira ágil para que a resposta adequada possa
ser dada. Ele explora um segmento novo em cibersegurança, qual seja de proteção de riscos
digitais, onde possui apenas um concorrente brasileiro e alguns estrangeiros sem
representação relevante no Brasil. Lançado em 01 de maio 2021, no primeiro mês de operação
bateu a meta de vendas para o trimestre. É utilizado como um dos módulos do ISH Vision e foi
desenvolvido em português, inglês e espanhol.

Programa de Gestão de Privacidade (ISH Privacy Office): O Programa de Privacidade da ISH
Tecnologia oferece uma solução para ajudar empresas a estarem em conformidade com as
legislações de privacidade e formam uma das soluções mais completas do mercado na área de
proteção de dados. A contratação é modularizada, dinamizando a oferta para todos os perfis de
empresas, como, por exemplo, as que já iniciaram a jornada de adequação, e as que contam com
limitações de recursos financeiros. Assim, é garantido, em qualquer que seja o cenário, que a
organização possa começar a adequação de maneira sólida, priorizando as iniciativas que mitigam
os riscos para os negócios.
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Entre os principais serviços do ISH Privacy Office estão:
o

Diagnóstico: A LGPD exige que a maioria das empresas altere seus processos e tecnologias de
suporte em torno da proteção de dados e define funções, responsabilidades e penalidades de
acordo. O Serviço de Análise de Adequação à LGPD parte do mapeamento de sistemas, dados
pessoais, infraestrutura de suporte, controles de segurança e políticas. Nesse processo, é
elaborada a documentação dos fluxos de tratamento de dados pessoais, a criação do inventário
de dados, a elaboração da análise gap e do plano de atividades de adequação.

o

Gestão estratégica da privacidade: Tem por objetivo definir, implementar, monitor, analisar
criticamente e melhorar de modo contínuo o sistema de gestão de privacidade da organização.

o

Serviços de descoberta e mapeamento de dados: O mapeamento de dados é um componente
crítico da conformidade com a LGPD e uma ferramenta importante para visualização de dados
dentro de uma empresa. As ferramentas de software de mapeamento de dados para LGPD
oferecidas automatizam partes do processo, facilitando a compreensão de onde os dados são
coletados e se estão sendo compartilhados.

o

Atendimento a requisições de titulares: A LGPD garante direito às pessoas (titulares de dados)
para gerenciar os dados que foram coletados por um empregador, ou organização
(controladores de dados). Assim, para ajudar no cumprimento desses quesitos, são oferecidos
serviços que vão desde a identificação dos agentes de tratamentos autorizados a receber
Solicitação de Assuntos de Dados (DSR) até a gestão do processo de atendimento a essas
solicitações.

o

Gestão de operadores de dados: Os controladores são os principais tomadores de decisão, com
controle geral sobre os propósitos e os meios do processamento de dados pessoais (sendo que
quando o fazem em dois ou mais, são vistos como controladores conjuntos – a não ser que
estejam processando os mesmos dados para propósitos diferentes). Por isso, são criados os
serviços de gestão de operadores de dados.

o

Conscientização e treinamento: Tem por objetivo divulgar, em forma de treinamentos, a
postura da organização frente à privacidade, assim como as responsabilidades e deveres de
todos os envolvidos. O trabalho inclui a elaboração do plano de comunicação dos executivos e
do plano de treinamento e conscientização.

•

Infraestrutura (ISH Infrastructure Services): Serviços de infraestrutura de TI para arquitetar,
planejar e implantar infraestruturas de tecnologia complexas, sendo a base de todos os sistemas
de informação. Ter uma empresa competitiva exige uma grande variedade de equipamentos,
softwares e ferramentas de comunicação, além dos serviços de um profissional treinado que saiba
operar e administrar toda essa tecnologia. Para isso, são entregues os componentes e serviços
que fornecem a base para sustentar todos os sistemas de informação de uma organização.

Os serviços do ISH Infrastructure Service incluem:
o

o

o
o

Monitoramento de rede e infraestrutura (NOC): Monitoramento avançado da infraestrutura e
da experiência do usuário em suas aplicações. Identifica os gargalos e problemas em tempo
real, minimizando os impactos ao negócio e evitando paradas desnecessárias nas operações.
Monitoramento de Performance de Aplicações: Por meio da estrutura de NOC 24x7 a
Companhia e suas futuras controladas têm capacidade de fornecer monitoramento a sites e
aplicações para corrigir problemas de desempenho de ambientes externos e internos.
Infraestrutura de redes de datacenters e campus: Fornecimento de soluções para operação
de ambientes de nuvem com inteligência e automação.
Infraestrutura de redes wi-fi: Fornecimento de soluções de conectividade sem fio no modelo
as a service, com agregação de plataforma de BI e Marketing auxiliando a empresa no
fornecimento de acesso a usuários e entendimento do comportamento e experiência dos
usuários no uso do serviço.
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o

o

•

Virtualização: Implementação fim a fim (rede/armazenamento/processamento) de soluções de
virtualização para empresas aproveitarem ao máximo os benefícios de terem uma nuvem
própria também na modalidade de serviço.
Armazenamento (storage): Armazenamento de última geração, aliando performance,
disponibilidade e segurança em equipamentos de alta densidade e máxima eficiência
energética.

Nuvem Segura (ISH Secure Cloud): Soluções de computação em nuvem e terceirização de Data Center
numa forma segura, escalável e sob demanda. As soluções da Companhia e de suas controladas para
suporte aos negócios garantem proteção, integridade, performance e disponibilidade. Tecnologias
simples, para que a empresa tenha acesso aos dados e sistemas de maneira segura e controlada,
sempre. Assim, em uma necessidade de rotina, como recuperação de um arquivo, ou em uma mais
complexa, como a ativação de uma recuperação de desastre, as informações serão recuperadas de
acordo com o tempo do ambiente indisponível (RTO) e o intervalo de tempo do último backup até os
serviços serem interrompidos (RPO), conforme a realidade do negócio.
Os serviços do ISH Secure Cloud incluem:
o

Cloud: A Nuvem Segura é simples, escalável e de alto desempenho, garantindo alta
performance, baixa latência de leitura e escrita em disco. São entregues desde a migração do
Datacenter legado até a sustentação da operação pós-migração. Além disso, a infraestrutura
de Nuvem Segura é utilizada para entregar a solução de VDI com a maior proteção do mercado,
garantindo o acesso de seus usuários aos desktops virtuais, a qualquer hora e de qualquer
lugar.
Também é oferecida a modalidade Colocation & Hosting, onde o hardware dos clientes ou o
fornecido pela Companhia e suas futuras controladas é implementado dentro dos Datacenters
da Companhia, garantindo qualidade da energia elétrica e refrigeração, assim como segurança
e controle de acesso aos dados. No serviço de Hosting, os equipamentos e tecnologia
necessários são fornecidos pelo ISH Data Center e mantidos dentro da sua estrutura, sendo
possível processar seus sistemas e dados de forma segura e no tamanho e medida da sua
necessidade, em regime 24x7x365. Já no Colocation, o ISH Data Center fornece toda
infraestrutura que o cliente precisa para instalar e hospedar seus equipamentos em um local
extremamente seguro e com as melhores práticas de infraestrutura e gerenciamentos de
recursos, preservando, assim, investimentos já realizados.

o

Backup as a Service: Uma solução de backup em nuvem profissional, desenvolvida
especialmente para aplicações críticas e para bancos de dados de servidores que nunca podem
parar, com criptografia de nível militar, seguindo os mais altos padrões de segurança, a solução
Backup as a Service da ISH Secure Cloud é um serviço completo com benefícios tangíveis e de
baixo custo. São fornecidos: política de backup feita com apoio de especialistas, dados
salvaguardados de forma estruturada e segura, portal de gerenciamento para backup e restore,
relatórios técnicos, relatórios gerenciais, dashboard de desempenho, atuação de incidentes,
testes de restore, dentre outros serviços adicionais.
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(a)

o

Conectividade e Segurança: possui as seguintes vertentes: (i) Load Balancer: considerando que
um desafio para operar sem interrupções são os picos no tráfego online, é oferecida uma
solução de gerenciamento desse tráfego, em que feita a distribuição de cargas de trabalho em
vários servidores e recursos, aumentando o desempenho e eliminando as sobrecargas; (ii) Web
Application Firewall: o objetivo é filtrar, monitorar e bloquear o tráfego proveniente do
aplicativo da web ou recebido pelo mesmo – enquanto os firewalls regulares servem como um
portão de segurança entre os servidores, essa solução, ao inspecionar o tráfego da aplicação,
impede ataques decorrentes de falhas na codificação e nas configurações de segurança de
aplicativos; (iii) Proteção contra Ataques DDoS: todos os clientes do Datacenter da Companhia
e de suas controladas contam nativamente com proteção rápida e inteligente contra ataques
DDoS sofisticados, podendo este serviço ser ofertado no formato on premises, para clientes
que desejam proteger seus Data Centers próprios; (iv) Centro de Operações de Rede – NOC:
monitoramento avançado da infraestrutura e da experiência do usuário em suas aplicações,
identificando os gargalos e problemas em tempo real, minimizando os impactos ao negócio e
evitando paradas desnecessárias nas operações; (v) Firewall & SD-WAN: roteamento e
proteção contra ameaças, com economia de custos com circuitos caros e simplificação do
gerenciamento das redes.

o

Proteção de Dados: (i) Backup e Recuperação: simplificação da recuperação de dados,
tempestivamente, se necessário, sendo que a plataforma de backup opera via internet,
garantindo ao cliente redundância geográfica para o armazenamento das informações
protegidas; e (ii) Recuperação de desastres: a solução de DRaaS da Companhia e de suas
controladas simplifica o processo de recuperação do ambiente do cliente para que não haja
interrupção nos negócios, permitindo o acionamento completo ou parcial de planos de
recuperação de desastres.

Características do Processo de Produção

Hoje mais de 90% da receita da Companhia e de suas controladas é oriunda negócios fechados com sua própria
estrutura comercial, ou seja, venda direta ao cliente final, e parcela inferior a 10% através de venda indireta, na
qual a Companhia e suas futuras controladas faturam o distribuidor ou revenda, que por sua vez, faturam o
cliente final.
O processo produtivo na Companhia e de suas controladas inicia-se na Área de Inovação, responsável pela
criação de soluções que alimenta o vasto portfólio de produtos e serviços da companhia. Tais soluções são criadas
baseando-se em três pilares de pesquisa e desenvolvimento, quais sejam o valor agregado de seus produtos,
tendências tecnológicas e feedback dos clientes. Tais soluções visam gerenciar os produtos da Companhia,
desenvolver soluções de propriedade intelectual totalmente detidas pela Companhia, através do ISH Labs,
desenvolver alianças estratégicas e garantir o sucesso de seus clientes.
Após as soluções serem criadas e/ou modeladas, a área de inovação além disponibilizar todo o material de força
de venda, também capacita todo o time de negócio para posicionar as soluções de acordo com necessidade de
cada cliente, além de acompanhar as primeiras vendas monitorando e ajudando aprimorar as habilidades do
time de negócio.
Na sequência, inicia a atuação da Área de Negócios, responsável por todos o processo de negócios da Companhia
e de suas controladas, sendo dividida em executivos de conta, responsáveis pela engenharia financeira da venda,
além de manter constante relacionamento com os clientes de sua carteira, gestão comercial, responsável pela
definição, monitoramento e cumprimento das metas comerciais de acordo com as regionalidades e
posicionamento geográfico da Companhia e de suas controladas, engenharia de solução, que são os técnicos de
venda responsáveis por entender as necessidades e expectativas do cliente, e posteriormente arquitetar o
desenho técnico mais adequado para aquela necessidade, de acordo com o portfólio estabelecido pelo time de
produto e, por fim, o marketing, responsável pela definição e execução de ações de marketing em sua maioria
de comunicação e de relacionamento com a base de clientes e novos clientes, tendo como alvo a estratégia
comercial de manutenção da carteira e expansões de base de clientes (Net-new Logo).
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Estas divisões são distribuídas em quantidades adequadas nos principais centros de negócio do Brasil, e cada
nova oportunidade segue o ciclo de vendas abaixo:

Prospecção

Informações

Desenho da
solução

Negociação

Processamento

Encerramento

Ciclo de Vendas

Após a conclusão de uma oportunidade, a área comercial transita o fechamento para a Área de Entrega da
Companhia e de suas controladas que é modelada em função dos pilares de negócio. Serviços de segurança da
informação são sustentados pela área conhecida como SOC (Security Operations Center), os serviços de
infraestrutura são sustentados pela área de NOC (Network Operations Center) e os serviços de nuvem são
sustentados pela área de CLOUD. A Área de Entregas é dividida entre a área de professional service, com serviços
voltados para consultorias, implantação, integração de serviços de segurança, infraestrutura e nuvem e de
serviços continuados.
A área de entrega, assim como as demais do Grupo ISH, possui organização interna influenciada pelos pilares de
modelagem da oferta: pessoas, processos e tecnologias. Pelo vasto portfólio de soluções da Companhia, os
profissionais desta área são agrupados segundo suas habilidades e conhecimentos alinhado com tal portfólio de
soluções, as capacidades destes times são geridas por um processo conhecido como Just in time, onde
diariamente são analisados as previsões de fechamento do funil de vendas em função das expectativas e
probabilidades de cada oportunidade, elas recebem um peso de complexidade a qual é possível projetar o
esforço para realizar a entrega e se na época prevista de fechamento haverá profissional disponível com o
conhecimento adequado, ou seja, é uma correlação de gestão de disponibilidade, conhecimento e capacidade,
com objetivo de posicionar o engenheiro no tempo correto e com conhecimento adequado logo após o
fechamento da venda. Casos estas projeções apresentem GAPs de conhecimento ou disponibilidade, ações de
contratações de recursos ou treinamentos para os recursos existentes são iniciadas.
Ao final da implantação do projeto é realizada a transição dos serviços para área que seguirá com a prestação do
serviço, sendo que se for um serviço de cibersegurança a transição será feita para o SOC, se for um serviço de
infraestrutura a transição será feita para o NOC, e se for um serviço de nuvem a transição será feita para a área
de Cloud.
Pós-implantação dos serviços de cibersegurança a área de SOC passa a gerir toda execução recorrente de tais
serviços, com objetivo de monitoramento, detecção e resposta a incidentes de segurança da informação e
gerenciamento e operação de ecossistemas de segurança da informação.
Para definir as habilidades, conhecimento e demais competências para cada um dos profissionais que participam
dos times acima, a Companhia e suas futuras controladas adotam um framework denominado NIST SP 800-181
(NICE Framework For Cyber Workforce). O National Institute of Standards and Technology (NIST) é uma agência
governamental não regulatória da administração de tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados
Unidos, sua missão principal é definir metodologias e processos de cibersegurança para o governo americano, e
parte destes processos e metodologias são amplamente divulgado como boas práticas para o mundo, e entre os
diversos processos do NIST que o SOC da Companhia e de suas controladas adotam está o NICE.
O SOC ainda conta com uma terceira área conhecida como ISO (information security officer). Tal área é responsável
pelo monitoramento de ameaças globais, além de realizar todo o gerenciamento das entregas ao final de cada ciclo
dos serviços executados. Somando todas as áreas, em 30 de junho de 2021, o SOC tem cerca de 200 profissionais.
Pós-implantação dos serviços de infraestrutura e Cloud a área de Managed Services passa a gerir toda execução
recorrente de tais serviços, com objetivo de monitoramento, detecção e resposta a eventos de infraestrutura,
gerenciamento e operação de ecossistemas de infraestrutura e instalação, operação e suporte a serviços de
computação em nuvem. Tal área possui duas coordenações: NOC e Cloud. A coordenação de NOC está focada
em entregar todos os serviços de infraestrutura presente no portfólio, e a coordenação de Cloud focada em
entregar serviço de computação em nuvem presente no portfólio. As áreas estão sobre a mesma gestão, pois
apesar de terem algumas especificidades de entrega, o perfil de conhecimento dos integrantes das devidas áreas
é bastante parecido, desta forma está sobre a mesma gestão facilita o processo de cooperação maximizando os
ganhos operacionais e diminuindo a ociosidade.
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Além dos times destacados acima, a área de Managed Services possui uma subárea chamada de Central de
Serviços, que tem por objetivo recepcionar e documentar todos os pedidos de clientes, e posteriormente
mediante ao alcance do entendimento do problema do cliente, encaminhar para o time de especialista. É
também através da central de serviço que é entregue o serviço de monitoramento dos diversos ativos de TI dos
clientes, com objetivo de entender se estes ativos estão disponíveis, se estão performando bem, e se suas
capacidades estão adequadas.
A área de Managed Services também é responsável pela principal ferramenta de gerenciamento de ticket da
Companhia e suas futuras controladas, conhecida no mercado com tecnologia de codinome ITSM (Information
Technology Service Management), que possui todos os registros das solicitações dos clientes, quais são os
acordos de níveis de serviços estabelecidos, gerenciamento de ativos e suas principais mudanças. É através desta
plataforma que é correlacionado o contrato do cliente com quais itens de serviços contratado do catálogo de
serviço da Companhia e de suas controladas, além de também possuir uma dimensão de gerenciamento de
conhecimento para registro de soluções de incidentes conhecidos. A plataforma é consumida por todas as áreas
de serviço continuado da Companhia e de suas controladas (SOC, NOC e Cloud). Em 30 de junho de 2021, a área
de Managed Services possui cerca de 70 profissionais.

Fonte: Companhia

Seguro de riscos profissionais RCP e Seguro de Riscos Cibernéticos
A ISH Tecnologia contratou um seguro denominado RCP (Risco Civil Profissional) que prevê o reembolso
referente a indenizações por danos corporais ou materiais, causados de maneira não intencional a terceiros, nas
dependências da empresa ou no local de prestação de serviço. Tal seguro além de possuir dispositivos para apoiar
com ações que não fazem parte das principais atividades e serviços prestados pela empresa, como, por exemplo,
comunicação com a impressa, ações de marketing para reconstrução da imagem, apoio jurídico para eventuais
ações, também possui um prêmio financeiro compatível com o dano a receita que eventualmente tal falha venha
causar.
Além disso, a ISH Tecnologia também contratou seguro contra eventuais ataques cibernéticos bem sucedidos,
possuindo dispositivos para apoio com ações que não fazem parte do nosso core bussiness da Companhia e de
suas controladas. Tal seguro além de possuir dispositivos para apoiar com ações que não fazem parte das
principais atividades e serviços prestados pela empresa, como, por exemplo, comunicação com a impressa, ações
de marketing para reconstrução da imagem, apoio jurídico para eventuais ações, também possui um prêmio
financeiro compatível com o dano a receita que eventualmente tal falha venha causar.
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Time de analistas responsáveis pela produção
Sabendo que um dos principais pilares de entrega de serviço são as pessoas, aos quais geram valores para a
oferta, aplicando seus conhecimentos e inteligência no momento da entrega, a Companhia e suas futuras
controladas possuem um sistema forte de gestão de conhecimento a qual é aplicado durante toda a jornada do
colaborador no Grupo ISH.
Este sistema começa a ser aplicado desde o momento da seleção dos profissionais, onde a área de gente e gestão
possui todos os perfis técnicos baseado no framework NIST SP 800-181 (NICE Framework For Cyber Workforce),
tal framework define as principais competências (habilidades e conhecimentos) que tal posição precisa ter.

Fonte: Framework NICE NIST

Uma vez selecionado os profissionais com as competências necessárias, suas primeiras semanas de trabalho é
obter os conhecimentos específicos da Companhia e de suas controladas, como processos e procedimentos para
implantação, suporte e operação dos serviços. O Grupo ISH tem um programa conhecido como ISH University,
onde todos os principais procedimentos técnicos e operacionais estão mapeados, e concebidos dentro de uma
plataforma de ensino para o onboarding dos novos funcionários. Cada posição possui uma trilha de
conhecimento específico, e ao final de cada módulo é obtido uma certificação de conclusão da determinada
etapa. Após a conclusão da etapa de ensino via plataforma, o novo funcionário passa acompanhar as entregas
em par com outros funcionários mais seniors, e mais um espaço de tempo passa realizar suas entregas, porém
ainda supervisionado por outro responsável, até que enfim passa a realizar as entregas de forma autônoma.
Todo novo produto que nasce na área de Gestão de Produto, deve possuir algumas documentações relevantes
para operação, que são:
•
•
•

Quick start guide: Guia rápido de como iniciar a implantação da solução.
Installation Guide: Guia de instalação avançada da solução.
Admin Guide: Guida de operação e suporte da solução.

Tais documentações também são inseridas no programa ISH, e à medida que novas soluções vão sendo inseridas
no catálogo de produtos e serviços da companhia, engenheiros e analistas elegíveis a entrega de tais soluções
são reinseridos no programa para capacitação da nova solução.
A Companhia e suas futuras controladas também possuem uma torre apenas de especialistas técnicos, que
acompanham grande parte das entregas, o objetivo além de garantir a qualidade da entrega, também é de
produzir documentações de boas práticas, que são geradas ao longo do tempo baseando-se em lições aprendidas
em campo.
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Atualmente o Grupo ISH conta com um time de engenharia de cerca de 490 profissionais, aos quais possuem,
juntos, mais de 1.000 certificações técnicas em diversas soluções e produtos líderes em seus segmentos de
mercado. Em sua maioria possui ensino superior, e os profissionais sêniores quase que em totalidade falam dois
idiomas (português e inglês). Muitos destes profissionais são palestrantes, pois são referência para a comunidade
de cibersegurança em determinadas especialidades, alguns inclusive são professores acadêmicos, e convidados
para trabalhar na criação de provas para certificações reconhecidas internacionalmente como por exemplo a
Comptia.
Uso de tecnologias de automatização e orquestração de processos de atendimento.
A Companhia e suas futuras controladas tem aderido a tecnologias que tem por objetivo automatizar parte do
processo de atendimento tornando-o mais operacional, incluindo a participação de um engenheiro de segurança
da informação na análise e tomada de decisão dos caminhos para a solução.
Trata-se de um processo de atendimento de resposta a incidente que possuí diversas fases. As fases iniciais
envolvem coletas de dados e evidência, sendo que, após, baseado nos dados coletados, são analisadas possíveis
causas e soluções para o incidente. Antes do uso de tais tecnologias era necessário a participação do engenheiro
durante todo o processo. Atualmente, com o uso de SOAR (Security Orchestration Automation and Response)
uma das tecnologias de automatização de parte deste processo, o engenheiro participa apenas da parte
inteligente do processo que é a tomada de decisão de qual caminho seguir. Além de tornar o processo de
resposta mais ágil, tornou a operação mais escalável onde um engenheiro consegue atender até 30 vezes mais
incidentes do que antes.
Marcas
A Companhia é uma marca de amplo reconhecimento no segmento de cibersegurança e tecnologia da
informação no Brasil. Atualmente, os serviços estão segmentados na marca ISH de segurança da informação,
infraestrutura de TI e na Integrasys que fornece soluções de infraestrutura e segurança da informação, locação
de mão de obra, representação comercial e fornecimento hardware para suportar as soluções implantadas, além
de consultoria em tecnologia da informação.
A Companhia e suas futuras controladas acreditam ter uma plataforma eficiente e segura, bem como busca
proporcionar uma experiência satisfatória aos seus usuários, de forma a satisfazer as demandas e problemas
apresentados por seus clientes. A Companhia entende que sua plataforma oferece soluções completas, intuitivas
e de simples usabilidade.

(b)

Características do processo de distribuição

Atualmente a Companhia e suas futuras controladas possuem três canais de vendas, quais sejam seu canal direto,
distribuidores e MSSPs. O canal direto ocorre através do time comercial da ISH Tecnologia, sendo ele o principal
canal de distribuição que atinge todo o mercado nacional. O processo comercial se inicia com o foco de geração
de leads pelo time de marketing utilizando a metodologia AIDA (atenção, interesse, desejo e ação), focada na
jornada de compra dos clientes, com objetivo de aumentar a taxa de conversão em vendas. Esta estratégia
permite não apenas atrair novos clientes, mas também alimentar a base atual instalada com informações
relevantes atraindo o interesse de expansão dos clientes em relação as ofertas da plataforma ISH Vision.
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As equipes de inovação e engenharia fornecem ao marketing conteúdos relevantes para atrair o cliente em todas
as fases da estratégia de comunicação. Uma vez que o cliente entra na fase de interesse, se torna um LEAD
gerenciado pela equipe de marketing, a ser entregue para a área de vendas apenas na fase de ação, momento
no qual o LEAD é convertido em oportunidade. Mediante o surgimento de uma nova oportunidade, esta é
distribuída para a equipe comercial responsável pela região do cliente.
No momento em que uma nova oportunidade é entregue pela área de marketing ao comercial, o diretor da
regional, que realiza uma análise da vertical e tamanho do cliente, designando um executivo de vendas adequado
para este tipo de cliente. No início da oportunidade o executivo de vendas recebe apoio técnico do arquiteto de
soluções, que apoia na transformação dos problemas dos clientes em necessidades endereçáveis pelas soluções
da Companhia, em especial, pela plataforma ISH Vision. Este time de arquitetura utiliza os custos e pacotes de
serviços pré-definidos pela área de inovação e, através da composição destes pacotes de serviço, é elaborada
uma oferta específica para a necessidade do cliente. Quando o desenho da solução está concluído, a
oportunidade comercial entra na fase de negociação comercial.
Ainda, a equipe comercial conta com um time nacional de engenharia de soluções composto, em 30 de junho de
2021, de seis profissionais que são referência de mercado em suas áreas de especializações, responsáveis por
capacitar o time comercial e os clientes em relação a plataforma ISH Vision, as tendências de mercado e os
diferenciais competitivos do Grupo ISH. Este time conta com profissionais dedicados as disciplinas de
cibersegurança, nuvem segura e infraestrutura, gestão integradas de risco e análise de dados. O objetivo desta
equipe é, em especial:
•

Aumentar a geração de oportunidades na base de clientes e em novos clientes e mercados além de
traduzir para o cliente as soluções técnicas ofertadas pelo Grupo ISH e a forma de geração de valor de
uso destas soluções ao negócio do cliente.

•

Gerar estratégias relevantes para aumentar a efetividade de atuação do time comercial, através de
análise de dados (cientista de dados) e análise de mercado, para melhorar o posicionamento dos
serviços de acordo com verticais, tamanho de cliente e focos de atuação. Esta ação permite o aumento
da taxa de conversão de vendas e de margem bruta média com o melhor posicionamento dos pacotes
de serviços elaborados pela área de inovação.

•

A capacitação da equipe comercial e de arquitetos de soluções em relação aos pacotes de serviços e
necessidades de negócios e casos de sucesso.

•

Geração de informações relevantes para o time de marketing e mercado.
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O time possuí um gerente nacional e está distribuído da seguinte forma:
Grupo
Cibersegurança
Nuvem Segura
Gestão Integrada de
Riscos
Análise de Dados

Equipe Comercial
Engenheiros especializados em cibersegurança para suportar
toda área comercial da Companhia e de suas controladas.
Engenheiro especializados em nuvem segura para suportar
toda área comercial Companhia e de suas controladas.
Engenheiro especializados em gestão integrada de riscos,
para suportar toda área comercial Companhia e de suas
controladas.
Cientistas de dados especializados em análise de bases
complexas de dados, para suportar toda área comercial
Companhia e de suas controladas.

Região de
Atendimento
Brasil
Brasil
Brasil

Brasil

Ainda, a Companhia conta com parceiros nacionais e internacionais para fornecer os serviços e soluções que os
seus clientes necessitam.
Outro canal de venda relevante para a Companhia e suas futuras controladas é composto por operadoras e outas
empresas de tecnologia que querem atuar no mercado como MSSPs mas não dispõe da expertise e/ou dos
recursos financeiros necessários para criar estrutura própria de provimento de serviços gerenciados de
segurança (para um SOC – Security Operation Center – operando em uma base 24x7 com redundância, são
necessários, por exemplo, no mínimo 60 profissionais e uma infraestrutura de tecnologia robusta). Nesse caso,
a Companhia e suas futuras controladas passam a atuar como broker de MSSP para outras empresas que atuam
como canais de venda e distribuição. Trata-se de um sistema conhecido e maduro em mercados mais evoluídos,
como o norte-americano. Esse modelo já se encontra em operação com clientes que utilizam o ISH Vision MDR
dentro do seu portfólio de ofertas e está em crescimento significativo em termos de canais de vendas e
distribuição.
O Grupo ISH possui estratégias de expansão intensas que já começaram a ser implantadas, nas quais a
Companhia e suas futuras controladas irão passar a explorar novos canais de vendas de forma mais intensiva nos
próximos anos. Atualmente, a ISH Tecnologia já possui acordo de distribuição para produtos como o Cyberpass
com alguns distribuidores, sendo o de maior destaque a Scansource, o que trouxe para o Grupo ISH o
aprendizado de como utilizar uma rede de distribuidores para impulsionar as vendas de produtos proprietários
da Companhia e de suas controladas. No futuro, esse aprendizado será a base para a estruturação de uma ampla
rede de canais para a venda de produtos como o Mantis DRP não apenas no Brasil, mas em países de toda a
América Latina.

(c)

Características dos mercados de atuação

Mercado Global de Tecnologia e Software
O mercado de Tecnologia é um setor ainda em desenvolvimento que tem observado um crescimento elevado
nos últimos anos, principalmente com o aumento de penetração da internet para a população em geral. Nos
últimos anos, o crescimento desse mercado tornou-se cada vez mais evidente, e pode ser observado pela
evolução e pela automação de processos de produção em diversas áreas.
Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (“ABES”), o mercado global de Tecnologia, estava
avaliado, em 2019, em aproximadamente US$ 2,4 trilhões, apresentando crescimento anual composto médio
(CAGR) de 6% entre 2004 e 2019.
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Figura 1 - Mercado Global de Tecnologia (US$t)

Fonte: ABES – Estudo do Mercado Brasileiro de Software

O setor é extremamente diverso e, apesar das diferentes frentes de atuação, os subsegmentos de Tecnologia,
incluindo Software, Serviços e Hardware, são desenvolvidos justamente para proporcionar a inserção de usuários
em um mundo cada vez mais digital. O histórico da participação global de cada subsegmento mostra que o de
software aumentou sua participação, enquanto o de hardware apresentou redução, indicando um movimento
de migração favorável à digitalização.

Figura 2 - Evolução global da participação dos subsegmentos de TI (%)

Fonte: ABES – Estudo do Mercado Brasileiro de Software
2019 e 2015

O investimento em serviços de tecnologia de qualidade é um grande impulsionador para o crescimento das
empresas e deixou de ser um diferencial, se tornando uma necessidade para os negócios dos diferentes setores
de atuação. De acordo com pesquisa da Flexera, realizada com 300 empresas americanas, de no mínimo 2000
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funcionários, de diferentes setores dentre as 3 prioridades de investimentos em tecnologia, a busca por
transformação digital aparece em primeiro (54%), seguida por segurança cibernética (49%) e migração para o
modelo Cloud (40%).
Figura 3 - Top 3 Prioridades para Investimento em Tecnologia

Fonte: Flexera 2020 State of Tech Spend Report

As pressões competitivas são crescentes na indústria de tecnologia e estão colocando um prêmio em velocidade,
agilidade e flexibilidade, impulsionando cada vez mais a automação e permitindo operações em tempo real e a
reimaginação de modelos de negócios. Com isso, muitas empresas já progrediram significativamente em seus
esforços para digitalizar suas operações, mas muito ainda precisa ser feito para a integração real da tecnologia
no cotidiano das pessoas.
Perspectiva e adoção global de produtos e serviços de Cibersegurança
Devido ao investimento cada vez maior em tecnologia e nos esforços de digitalização, um novo mercado ganha
espaço: o setor de segurança cibernética. Entre 2017 e 2021 o orçamento do Governo Federal destinado a
proteção cibernética apresentou um crescimento anual composto de 9,3% nos Estados Unidos, chegando a
US$18,8 bilhões ao ano, apresentando um crescimento anual composto médio (CAGR) de 9,3% entre 2017 e
2020.
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Figura 4 - Gasto do governo estadunidense com cibersegurança (US$b)

Fonte: Budget of the U.S. Government - Fiscal Years 2021, 2020, 2019

De acordo com relatório da Technavio, a expectativa global é de que o mercado de cibersegurança continue a
apesentar taxas de crescimento elevadas nos próximos anos. Entre 2020 e 2025, espera-se um crescimento anual
médio de 15%, alcançado 378 bilhões de dólares.
Figura 5 – Mercado Global de Cibersegurança (US$b)

Fonte: Technavio
O mercado se mostra ainda muito concentrado, com mais de 71% dos gastos vindos da América do Norte (46,8%)
e Europa Ocidental (24,9%). A América Latina se encontra na 7ȗ colocação (atrás de Japão (9%), Países
Desenvolvidos da Ásia (5%), China (5%) e Países Emergentes Asiáticos (3%) com apenas 2,3% do mercado e
indicando grande oportunidade de penetração para os anos seguintes.
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Figura 6 – Participação do Mercado Global de Cibersegurança por região (%)

Fonte: Companhia

Segmentando os gastos com cibersegurança, praticamente a metade é devido à venda de produtos como
softwares ou hardwares com soluções segurança, com 51% do total gasto, em 2020, segundo o Gartner. Tais
soluções de tecnologia de cibersegurança se dividem em diversas áreas como: segurança de aplicações,
segurança de nuvem, segurança de dados, gerenciamento de identidade e acesso, infraestrutura de proteção,
gerenciamento integrado de riscos de segurança e outros. Em seguida, aparecem os serviços de segurança com
49% do total de gastos em 2020, incluindo serviços de consultoria, suporte, implementação e serviços
gerenciados de segurança.
A crescente importância da segurança cibernética está mudando a maneira como as empresas adquirem serviços
estratégicos de segurança, pois o cibercrime está se tornando mais complexo com o uso de inteligência artificial
para automatizar a criação de ameaças, identificar vulnerabilidades e espalhar malware. Assim, para se defender,
as empresas precisam se manter atualizadas com o uso de ferramentas sofisticadas e cada vez mais atualizadas.
De acordo com o Global Risk Repor 2020, a cibersegurança já é o segundo maior risco apontado pelas empresas
e aparece também na percepção de riscos no horizonte global de longo prazo (3 a 5 anos).
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Figura 6 – Maiores riscos enfrentados pelas empresas

Fontes: Global Risk Report (World Economic Forum)
Figura 7 – Horizonte Global de Riscos (3 a 5 anos)

Fonte: Global Risk Report (World Economic Forum)

Os ataques cibernéticos estão entre os principais riscos no qual uma sociedade está exposta e, desta forma, as
empresas vem mostrando maior interesse na busca por serviços e produtos que a protejam deste risco:
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Figura 8 – Principais Riscos Observados

Fonte: Global Risk Report (World Economic Forum)
Os danos causados pelo cibercrime atualmente ultrapassam o valor de US$ 6 trilhões, de maneira que o mercado
global de cibersegurança (information security and risk management) mobilizou, em 2020, aproximadamente
US$ 188 bilhões, havendo um amplo espaço no mercado para empresas com o objeto social da Companhia e de
suas controladas, uma vez que esse mercado espera atingir o montante de US$ 212 bilhões em 2021. Entre 2020
e 2024, espera-se um crescimento anual médio de aproximadamente 10% no Mercado Global de Cibersegurança,
sendo que no mesmo período os danos causados por cibercrime devem crescer a um crescimento anual médio
de 15%, chegando ao tamanho de uma economia que corresponderia à terceira maior globalmente, apenas atras
de China e Estados Unidos.

Figura 9 – Mercado Global de Cibersegurança

Fonte: IDC,Tecnavio e Cybercrime Magazine|Nota: (1) Calculado utilizando-se a divisão da receita líquida da
Companhia (2020) pelo tamanho total do mercado;
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O mercado de tecnologia da informação e cibersegurança da América Latina, no qual a Companhia e suas futuras
controladas atuam, está em expansão. Espera-se um gap constante entre o crescimento das ameaças
emergentes e da tecnologia de proteção, criando espaço para a implementação e consolidação do ISH Vision e
outros produtos da Companhia e de suas controladas.
Figura 10 – Potencial de Mercado na América Latina

Fonte: Gartner, valores em US$
Mercado brasileiro de tecnologia
O mercado de tecnologia na América Latina ocupa posição de destaque em comparação com as demais regiões,
graças ao significativo crescimento apresentado. Em 2019, o mercado total registrou tamanho de US$ 112
bilhões, sendo que o Brasil figura como líder representando aproximadamente 43% do mercado total.
Figura 11 - Mercado de Tecnologia por Região

Fonte: Brasscom
A região apresenta ainda um grande potencial de exploração, com percentual crescente da população com
acesso à internet, mas ainda em nível inferior à média de países desenvolvidos. Na América Latina, a taxa de
penetração de internet na população é de aproximadamente 75,6%, enquanto na América do Norte o percentual
chega a quase 94%. No Brasil, o potencial de exploração é ainda maior, com índice abaixo da média da América
Latina, com penetração de 70,7%.

565

PÁGINA: 141 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
Figura 12 - Taxa de penetração de internet por região em 2021

Fonte: Internet World Stats
Além disso, de acordo com a ABES a distribuição dos subsegmentos de TI no País apresenta 23% para Software,
24% para Serviços e 53% para Hardware, indicando também um espaço de aumento na penetração de soluções
em Software e Serviços no mercado brasileiro.
Figura 13 - Subsegmentos de TI no Brasil

Fonte: ABES – Estudo do Mercado Brasileiro de Software 2020
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Mercado brasileiro de Cibersegurança
O cenário nacional e global atual é favorável para as atividades centrais da Companhia, pois cada vez mais os
ataques e ameaças cibernéticos estão crescendo1 e o Brasil se tornando um alvo. Em 2020, os ataques virtuais
cresceram quase 100% no Brasil, que teve mais de 8,4 bilhões de tentativas de ciberataques2 e foi o segundo país
com mais vítimas de stalkerware3, que é termo usado para descrever qualquer software usado para Stalking, ou
seja, rastreamento não autorizado, e é o quarto país do mundo que sofre mais ataques financeiros de hackers4.
O mercado tem se mostrado aquecido nos últimos anos. Entre 2015 e 2020, a Companhia por meio de suas
controladas, apresentou CAGR de 35% no número de novos clientes adicionados a base, registrando ao todo, no
último ano mais de 500 clientes ativos, com um booking total de R$359 milhões em 2020, sendo R$ 71 milhões
vendidos em clientes novos. No decorrer dos 5 anos observados, a Companhia variou o percentual de novos
clientes em relação à base de 19% em 2015 a 27% em 2019 que foi o máximo registrado. Em 2020, foram 20%
de novos clientes em relação ao total.
Figura 14 – Novos Clientes x Base Total

Fonte: Companhia
Além disso, com a pandemia decorrente da covid-19, as ameaças cibernéticas cresceram 394% 5 . Com as
restrições de circulação impostas e a necessidade do trabalho remoto, as empresas passaram a ter mais uma
fonte de preocupação com a segurança de seus dados. Mesmo com o fim das restrições, espera-se que a
tendência do trabalho remoto continue a crescer. Segundo pesquisa da IDC, apenas 14% acreditam voltar ao
modelo 100% presencial de trabalho e 43% já apostam no híbrido.

onal das Empresas Combinadas, excluído despesas não recorrentes. O valor relativo a 2021, refere-se ao EBITDA da primeira metade de
2021, já para os anos fechados, refere-se ao EBITDA do ano. Para a reconciliação do EBTIDA Ajustado, vide seção 3.9 do Formulário de
Referência

021, elaborado pela Axur Segurança d Defesa Cibernética LTDA.
2
Fortinet: (Disponível em: https://www.fortinet.com/br/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2021/latinamerica-suffered-more-than-41-billion-cyberattack-attempts-in-2020)
3
Relatório Kaspersky e Coaliton Against Stalkerware: O Estado do Stalkerware em 2020.
https://www.kaspersky.com.br/about/press-releases/2021_espionagem-de-celular-brasil-foi-o-segundo-com-mais-vitimasem-2020
4
Kaspersky: Financial Cyberthreats in 2019 – (Disponível em: https://securelist.com/financial-cyberthreats-in-2019/96692/)
5
Relatório Apura Cyber Intelligence: 2020, O Ano em Resumo. p. 6.
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Figura 15 – Adoção do Trabalho Remoto

Fonte: IDC WW COVID-19 Impact on IT Spending Survey, 2020 (n=880) / IDC BR, “Estudo sobre o Futuro do
Trabalho”, 2021 (n=897)
Pesquisas indicam também que:
•

68% dos empresários sentem que os riscos de cibercrime têm aumentado6;

•

Em 2020, mais de 75% dos ataques tiveram motivações financeiras e menos de 25% por espionagem7;

•

Hackers atacam computadores e redes à uma taxa de 1 ataque há cada 39 segundos8;

•

73% dos ataques são causados por “outsiders” e 27% por “insiders”9.

A violação de dados possui impactos significativos às empresas, causando principalmente riscos reputacionais
para todos os stakeholders, perda de dados proprietários e de propriedade intelectual, perdas financeiras e de
clientes e riscos legais e regulatórios. Em relatório de 2020, a Verizon7 aponta que os dados ainda mais
procurados pelos criminosos são os dados de credenciais, representando mais de 60% dos incidentes, seguido
pelos dados pessoais, dados médicos, bancários, internos e de pagamento, respectivamente. Um ataque a
apenas uma empresa, a depender de seu tamanho e atuação, pode resultar em milhões de usuários impactados,
como foi o caso de ataques ocorridos nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, que totalizaram mais de 2 milhões
de queixas, com uma perda de US$13,3 bilhões, entre 2016 e 2020, de acordo com o FBI10.

6

Accenture – The Cost of Cybercrime. Ninth annual cost of cybercrime study.
2020 Verizon Data Brech Investigations Report..
8
University of Maryland. Study: Hackers Attack Every 39 seconds. (Disponível em: https://eng.umd.edu/news/story/studyhackers-attack-every-39-seconds)
9
2018 Verizon Data Brech Investigations Report.
7

10

Internet Crime Report 2020 FBI (Disponível em: https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbireleases-the-internet-crime-complaint-center-2020-internet-crime-report-including-covid-19-scam-statistics)
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Em sentido semelhante, em 2020, o Brasil sofreu o maior ataque hacker de sua história, onde informações do
Superior Tribunal de Justiça, Ministério da Saúde e Distrito Federal foram violadas e os cibercriminosos tiveram
acesso às informações sigilosas. Em maio de 2021, a empresa JBS sofreu um ataque hacker nas unidades dos
Estados Unidos e da Austrália, impactando transações nos dois países e, em junho de 2021, os sistemas do Grupo
Fleury caíram após tentativa de ataque hacker do tipo ransomware, no qual códigos maliciosos bloqueiam acesso
a sistemas ou criptografam informações da vítima. Os ataques de hackers estão tomando escalas globais e
afetam as atividades de empresas de setores distintos, colocando suas operações e clientes em riscos.
Os impactos da violação de dados para as empresas são graves, podendo destacar os riscos reputacionais para
todos os stakeholders, perda de dados proprietários e de propriedade intelectual, perdas financeiras e de clientes
e riscos legais e regulatórios. O prejuízo médio de um acidente de violação de dados para as empresas é de USD
4 milhões (US$150 por cada dado violado). Apesar do forte aumento de ataques cibernéticos e violação de dados
pessoais nos últimos anos, ainda existe uma incultura em cibersegurança no Brasil, sendo que apenas 50% das
companhias dizem estar em estágio avançado de adequação à legislação em questão, 66% das companhias dizem
que o maior desafio é o mapeamento e controle de informações e 20% das companhias utilizam soluções para
proteção do ambiente na nuvem10. No entanto, as perspectivas comprovam que o mercado de cibersegurança
no Brasil é relevante e está em crescimento notório. Para 2021, espera-se que o mercado de soluções
cibernéticas atinja US$2,4 bilhões, sendo US$1,4 bilhões apenas dos serviços cibernéticos.
A partir deste mercado local relevante e em crescimento, a Companhia e suas futuras controladas desenvolvem
seus serviços e produtos, com soluções inovadoras, focadas no mercado de grandes e médias empresas, tendo
como foco que a crescente importância da segurança cibernética está mudando a maneira como as empresas
adquirem serviços estratégicos de segurança.
Adicionalmente, no Brasil, com a entrada em vigor da LGPD no dia 18 de setembro de 2020, é exigido que a
maioria das empresas altere seus processos e tecnologias de suporte em torno da proteção de dados e defina
funções, responsabilidades e penalidades mais rigorosas, tornando-se, portanto, mais um desafio para na
estratégia de tecnologia e cibersegurança das empresas. Com isso, empresas de consultoria vêm reestruturando
seu portfólio de consultoria estratégica para incluir segurança cibernética, como foi o caso da Companhia e de
suas controladas, que oferecem serviços de adequação a LGPD neste momento favorável, como o Vision MDR e
o Vision SOCaaS (Security Operation Center as a Service).
(i)

Participação em cada um dos mercados

Principais clientes e relação com os clientes
A carteira de clientes da Companhia e de suas controladas é amplamente distribuída em praticamente todos os
setores da economia, compreendendo setor financeiro, fintechs, varejo, educação, saúde e. Além disso, alguns
clientes da Companhia e de suas controladas já começam a ser incorporados no segmento definido como SMB
(small and medium business), ou seja, são empresas com faturamento até de R$ 300 milhões, de acordo com o
BNDES.

10

IDC Analyze the Future – Predictions Brazil 2021.
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Abaixo, segue a distribuição setorial dos clientes da companhia ao longo dos anos:

Fonte: Companhia I Nota: As informações financeiras apresentadas são derivadas das demonstrações financeiras
consolidadas combinadas da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. Uma vez que a
Companhia (ISH Tech S.A.) foi incorporada em 2 de junho de 2021 e as medições contábeis da Companhia para o período de
1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021 têm comparabilidade limitada e não são representativas das operações da
Companhia e de suas subsidiárias atuais, bem como não há medições contábeis relacionadas às demonstrações financeiras
da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro, 2020, 2019 e 2018.

A Companhia e suas futuras controladas possuem mais de 500 clientes ativos (considerando todas as empresas
as quais foram fechados negócios nos últimos 5 anos, pois o prazo padrão dos contratos é de 60 meses) em uma
base bastante diversificada e altamente fidelizada. O churn de clientes em 30 de junho de 2021 é inferior a 2% e
a Companhia e suas futuras controladas não dependem de nenhum setor da economia, pois suas soluções são
aderentes a todos tipos de empresa.
Em 30 de junho de 2021, é gerenciada a segurança de mais de 1 milhão de ativos dos clientes da Companhia e
de suas controladas, que geram anualmente mais de 120.000 mil incidentes resolvidos pelo SOC entre junho de
2020 e 30 de junho de 2021. Por ativo gerenciado entende-se os dispositivos dos usuários finais tais como
computadores ou dispositivos da infraestrutura de TI do cliente, servidores (físicos ou na nuvem), equipamentos
de segurança, equipamentos de rede, links de comunicação, dentre outros.
Abaixo, alguns dos clientes da Companhia e de suas controladas em 30 de junho de 2021:

Fonte: Companhia
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A Companhia e suas futuras controladas possuem uma ampla fonte de geração da receita, com carteira de
clientes pulverizada, reduzindo sua exposição aos riscos inerentes à concentração de receita em reduzido
número de clientes.
Abaixo, segue a concentração de clientes de acordo com a % total dos bookings:

Fonte: Companhia I Nota: As informações financeiras apresentadas são derivadas das demonstrações financeiras
consolidadas combinadas da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. Uma vez que a
Companhia (ISH Tech S.A.) foi incorporada em 2 de junho de 2021 e as medições contábeis da Companhia para o período de
1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021 têm comparabilidade limitada e não são representativas das operações da
Companhia e de suas subsidiárias atuais, bem como não há medições contábeis relacionadas às demonstrações financeiras
da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro, 2020, 2019 e 2018.

O relacionamento da Companhia e de suas controladas com seus clientes faz parte de sua grande vantagem
competitiva. Os contratos celebrados entre a Companhia e suas futuras controladas e seus clientes nos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e no exercício social findo em 30 de junho de 2021 possuem
uma taxa de renovação acima de 95%, demonstrando um elevadíssimo LTV (life time value) para cada cliente.
Ainda, Companhia e suas controladas possuem na sua carteira clientes que estão consigo desde sua fundação, e
diversos clientes que, em 30 de junho de 2021, estavam com a Companhia, por meio de suas controladas, por
mais de 15 ou 20 anos de parceria.
O modelo de negócios em uso se baseia no fornecimento das soluções sob a plataforma ISH Vision que tira
proveito da dinâmica do mercado de cibersegurança, criando novas disciplinas, tecnologias e necessidades quase
que diuturnamente. Nesse caso, ao invés de o cliente precisar contratar novas tecnologias e novos fornecedores,
ela simplesmente utiliza-se da elasticidade do contrato de serviços vigente e agrega novas funcionalidades ao
ISH Vision. Importante notar que essa é a tangibilização do conceito de ecossistema, utilizada com sucesso por
empresas como Apple ou Google.
O custo de aquisição de uma nova tecnologia emergente por parte de um cliente do ISH Vision torna-se proibitivo
quando comparado ao custo para a mesma solução entregue como serviço, de maneira integrada ao ISH Vision,
dentro do mesmo contrato já existente. Isso eleva barreiras de entrada, eleva o custo de substituição, e ajuda a
assegurar a longevidade do relacionamento dos clientes da Companhia e suas futuras controladas. O gráfico
abaixo ilustra o comportamento dos cohorts de clientes dos últimos 3 exercícios sociais e elenca o crescimento
da receita líquida por funcionário, evidenciando o crescimento da produtividade da força de trabalho da
Companhia e de suas controladas a cada ano, refletindo, por sua vez, o acerto da estratégia de padronização das
soluções visando ganhos de escala embaixo da plataforma ISH Vision.
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Fonte: Companhia I Nota: (1) As informações apresentadas são derivadas das operações consolidadas combinadas da ISH
Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. Desde que a Empresa (ISH Tech S.A.) foi incorporada
em 2 de junho, 2021 e as medidas não contábeis da Companhia para o período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de
2021 têm comparabilidade limitada e não são representativas das operações da Companhia e de suas subsidiárias vigentes,
bem como não há medições não contábeis relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos
em 31 de dezembro, 2020, 2019 e 2018; (2) Considera apenas contratos sem pagamento antecipado; (3) TRL – Taxa de
Retenção Líquida, Calculada como RL safra 2018, em 2019, dividida pela RL safra 2018 , em 2018 & RL safra 2018 + RL safra
2019, ambas em 2020, divididas pela RL safra 2018 + RL safra 2019, ambas em 2019

Utilização da métrica Health Score
Para assegurar a satisfação de seus clientes, o que se configura um pilar básico para a manutenção dos níveis de
rentabilidade e de LTV (life time value) dos clientes, a Companhia e suas futuras controladas fazem uso da
metodologia de Customer Health Score. Essa metodologia é uma métrica de mercado utilizada para analisar e
acompanhar o nível de engajamento e satisfação dos clientes. Com isso, é possível prevenir eventuais
possibilidades de cancelamento, através da antecipação de eventuais problemas e crises antes que eles atinjam
nível de criticidade irreversível, além de possibilitar identificar oportunidades de novos negócios por meio do
cross selling e up selling. A análise da saúde do cliente permite estudar seu comportamento e, com base nessa
informação, se antecipar às suas ações ou mesmo conseguir atender mais prontamente suas necessidades.
Para quantificar o Health Score e, consequentemente a saúde do cliente, é preciso definir um período específico
em que ele será medido. No caso da Companhia e de suas controladas, a mensuração é feita trimestralmente,
sendo necessário conceituar a saúde do cliente de acordo com o seu negócio e criar os indicadores chave de
desempenho (KPIs) relevantes para seu tipo de serviço.
Em resumo, mensurar a saúde do cliente ajuda a:
•
•
•
•
•
•
•

Diminuir ou virtualmente extinguir os cancelamentos (taxa de churn);
Elevar as taxas de fidelização;
Aumentar o faturamento;
Melhorar a experiência do cliente;
Priorizar clientes que precisam de mais atenção;
Ampliar a percepção de valor criado pelo produto/serviço por parte do cliente;
Aprimorar o atendimento;

Referida métrica fica sob gestão da área de Customer Success e é compartilhada com a empresa periodicamente,
a fim de engajar as áreas cujos clientes eventualmente sinalizem tendências ‘detratoras’ para antecipação e
melhoria da entrega dos serviços ou correção dos pontos apresentados como problema.
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Valor Adicionado
A distribuição do valor adicionado da ISH é dividido em 4,6% para financiadores, 6,5% para acionistas, 3,3% para
o governo e, por fim, 11,4% para funcionários.
Participação em licitações
As vendas (bookings) para órgãos governamentais federais, estaduais e municipais foram responsáveis por 11,4%
dos contratos fechados no semestre findo em 30 de junho de 2021 da ISH Tecnologia, 24,8% das vendas de 2020,
26,1% das vendas de 2019 e 38,8% das vendas de 2018. As vendas ao setor público seguem em tendência de
queda desde 2018, devendo representar menos de 10% do total das vendas nos próximos três anos. Tal
tendência se explica devido a companhia ter ampliado seu foco no setor privado, que apresenta maior demanda
pelos serviços de cibersegurança ofertados.
É parte inerente das atividades da Companhia e de suas controladas a participação em certames licitatórios para
contratar com entidades governamentais e órgãos da administração pública direta e indireta. Para tanto, faz-se
necessário observar a política sobre participação em licitações que garante a análise detalhada dos documentos
que serão apresentados para participação da Companhia e/ou de suas controladas em licitações, com o intuito
de mitigar riscos de falsificação ou eventuais fraudes ao processo e a regras para definição de preços, que deve
seguir rigorosamente parâmetros técnicos pré-estabelecidos, condizentes com política de preços praticado pela
instituição em situações semelhantes.
(ii)

Condições de competição nos mercados

O mercado da cibersegurança, armazenamento de dados e infraestrutura de tecnologia da informação no Brasil
é altamente fragmentado, com centenas de provedores de serviços oferecendo serviços de integração. No
entanto, no Brasil, a maioria não possui experiência adequada ou opera apenas em uma região específica,
permanecendo no mercado para oferecer suporte a clientes de fornecedores globais de software, localmente,
pois o extenso território brasileiro e a baixa densidade de negócios obrigam os fornecedores globais a buscar
muitas pequenas empresas parceiras para cobrir todas as regiões.
O mercado internacional de MSSP (Managed Security Service Providers) tem crescido a taxas significativas e tem
sido ocupado por companhias que se tornaram relevantes ao longo dos últimos anos. No mercado americano,
que via de regra é benchmarking para esse tipo de empresa, temos exemplos como Arctic Wolf e Expel, que vêm
utilizando há anos modelo de negócios muito similar ao adotado pelo Grupo ISH e que tem permitido obter as
taxas de crescimento ano sobre ano que a companhia vem experimentando.
Os principais concorrentes da Companhia e de suas controladas no mercado nacional e na América Latina se
segmentam em três grupos. O Primeiro, corresponde a empresas multinacionais de consultoria que, embora
tenham tradição em outras áreas de negócios – tais como auditoria ou consultoria estratégica – começam a se
posicionar também na área de serviços gerenciados de segurança. Esse grupo de competidores compreende
empresas como Accenture, Ernst Young, Delloite e Price Water House Cooper e atuam de maneira concentrada
no topo da cadeira das maiores empresas, normalmente empresas globais, nas quais elas já atuam em outros
segmentos de consultoria e se aproveitam das oportunidades de cross sell. Ainda, embora busquem se posicionar
no mercado como empresas de serviços gerenciados de segurança, análises do mercado internacional, como a
da ISG, por exemplo, na qual a ISH Tecnologia aparece como líder nos três quadrantes avaliados – Strategic
Security Services, Technical Security Services e Managed Security Sercices -, sua oferta tende a se concentrar no
primeiro quadrante, que trata da oferta de serviços estratégicos de segurança, onde o relacionamento do cliente
é baseado em ofertas mais padronizadas, sem espaço para flexibilidade, e altamente intensiva em mão de obra,
o que tira competitividade da oferta quando comparada à proposta da Companhia e de suas controladas, mais
focada no conceito de “one stop shop” de cibersegurança, onde resolvem a necessidade do cliente de ponta a
ponta, de forma simplificada, com gerenciamento a partir de uma única console e, ao mesmo tempo, com bom
nível de personalização – garantido pela diversidade de módulos da plataforma ISH Vision, que permitem
customizar a oferta à necessidade do cliente.
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O segundo grupo de concorrentes são grandes empresas globais de tecnologia, tais como IBM, Logicalis, Atos ou
Tivit. Nesse grupo, estão empresas que atuam tradicionalmente em outras áreas de tecnologia em todo o mundo
e que estão buscando desenvolver ofertas no mercado de segurança digital. O grande ponto fraco dessa oferta
é a necessidade premente do mercado de cibersegurança de integrar diferentes tecnologias de diferentes
vendors para que funcionem de forma integrada e harmônica, o que muitas vezes traz dificuldades para que um
único player de tecnologia converse com a miríade de outros fabricantes, o que empobrece a oferta e a torna
menos abrangente do que o mercado necessita. Além disso, alguns desses players são empresas acostumadas a
outras modalidades de oferta de serviços – como outsourcing ou prestação de serviços em nuvem – e ainda estão
em fase de desenvolvimento das competências necessárias para abordar o mercado de cibersegurança com
sucesso.
O terceiro e último grupo de concorrentes é formado por empresas de natureza parecida com a da Companhia
e de suas controladas, são o que chamamos de “pure players” de cibersegurança (empresas em que mais de 80%
da receita é oriunda de serviços de segurança digital), e que atuam no mercado nacional e da América Latina
buscando criar ofertas de serviços gerenciados de cibersegurança. Pode-se citar empresas como Tempest e
Cipher, por exemplo. Aqui, os diferenciais competitivos da Companhia e de suas controladas são extremamente
significativos. Em primeiro lugar, tamanho é algo relevante no mercado de cibersegurança porque quanto maior
a base de clientes, maior é a capacidade de gerar conhecimento e resposta em tempo hábil para toda essa mesma
comunidade de clientes, em efeito parecido com o que empresas como o Google experimentam: quanto mais
pessoas usam seus produtos e serviços, mais o Google aprende sobre elas, e mais benefício pode gerar para
esses próprios clientes, gerando um ciclo virtuoso que torna o custo de troca extremamente alto, configurando
a ideia de um ecossistema que funciona como força gravitacional em torno da qual giram os clientes. Além disso,
a ISH Tecnologia foi pioneira no modelo de negócios focado em torno da “servicilização” da oferta, atuando como
provedora de serviços gerenciados de segurança já há mais de cinco anos, época em que o mercado ameaçava
engatinhar na direção desse modelo de negócios. Hoje, com a tese de efetividade e geração de valor desse
modelo comprovada, muitas empresas estão buscando fazer o movimento de migração nessa direção, o que é
caro, complexo e demanda tempo. A Companhia e suas futuras controladas praticamente desenvolveram este
modelo no mercado de cibersegurança nacional, o que permite que criem ofertas extremamente mais
competitivas do que a concorrência, considerando que captaram 50% das oportunidades de negócio em que
estão envolvidas, um número sem precedentes na indústria de tecnologia global.
Ainda, o fato de a ISH Tecnologia ter desenvolvido o ISH Vision, uma plataforma entregue como serviço, que
simplifica a gestão de contratos, a integração e operação da tecnologia e que facilita enormemente a vida do
cliente, a partir da utilização de uma única e simples interface, torna a oferta de MSSP da Companhia e de suas
controladas sem paralelos no mercado nacional. Pelo fato da Companhia e de suas controladas serem
desenvolvedores de parte das tecnologias integradas debaixo do Vision, criam uma barreira de entrada muito
difícil de ser suplantada pelos competidores, sejam eles os grandes players internacionais descritos acima, sejam
eles as pequenas empresas nacionais que buscam criar ofertas competitivas nesse mercado.
Assim, o mercado da tecnologia da informação e cibersegurança não é um setor competitivo no Brasil,
principalmente em comparação com o tamanho e diversidade de produtos da Companhia e de suas controladas,
tanto para competidores nacionais, que são poucos e sem a estrutura necessária para competir com a
Companhia quanto no âmbito internacional, pela falta de atuação no mercado local.
Não existem fatores adicionais que influenciam o comportamento dos mercados de atuação da Companhia e de
suas controladas que não tenham sido mencionados nos itens acima.

574

PÁGINA: 150 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
(d)

Eventual sazonalidade

O setor de atuação da Companhia e de suas controladas é sensível às demandas de seus clientes. Adicionalmente,
cerca 40% de seus resultados é gerado no primeiro semestre, enquanto aproximadamente 60% é gerado no
segundo semestre, conforme gráficos a seguir:

Para análise do gráfico acima, cumpre destacar que bookings são os contratos fechados celebrados pela
Companhia ou suas controladas, ou seja, quando um cliente assina um contrato, o valor total do contrato – valor
inicial, mais valor mensal, vezes o número de meses do contrato – é somado ao total de bookings ou vendas da
Companhia ou de suas controladas em um determinado ano.
Essa sazonalidade se deve a uma característica do mercado brasileiro de tecnologia, que tem a tendência de
postergar investimentos e deixar, muitas vezes, para realizar o investimento “na última hora”, evitando a perda
de recursos garantidos em orçamento que, caso não utilizados, seriam perdidos a partir da virada do exercício
fiscal. Esse fato não altera projeções e resultados da companhia, e é relevante apenas para colocar em contexto
a avaliação dos números da Companhia e de suas controladas, uma vez que é um fator já conhecido e ponderado
em todo o processo de planejamento e execução anual.
(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
A Companhia e de suas controladas adquirem insumos e matérias-primas de diversos fornecedores ativos de
mercadorias, entre Brasil e exterior.
A Companhia e suas futuras controladas formalizam o seu compromisso com a cultura da ética e integridade
para seus parceiros de negócios e principais fornecedores, com o intuito de engajá-los na luta contra corrupção,
fraude, atitudes anticoncorrenciais e outras ilicitudes. Para tanto, exigem comprometimento similar de sua
cadeia de suprimentos e seus parceiros, conforme classificação de risco e/ou grau de importância, assim como
monitora o registro das atividades realizadas. O compromisso é materializado por cláusulas contratuais que
estreitam os laços entre as partes interessadas, bem como com o compromisso com o tema da ética e
integridade.
(ii)

Eventual dependência de poucos fornecedores

O setor da tecnologia da informação é composto por uma ampla variedade de fornecedores de matérias-primas,
máquinas e componentes, de modo que a Companhia não possui dependência material ou elevada concentração
por fornecedores para a realização de suas atividades. A Companhia e suas futuras controladas utilizam-se,
sempre, de ao menos dois fornecedores para cada tipo de componente necessário de forma que não possuem
dependência de um único fornecedor. Atualmente possuem 37 fornecedores de tecnologia com referida
característica, possuindo baixa dependência de poucos fornecedores, considerando a ampla variedade.
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(iii)

Eventual volatilidade em seus preços

As principais matérias-primas dos produtos da Companhia e de suas controladas estão sujeitas a flutuações de
preço. Os preços das matérias-primas são influenciados por uma série de fatores em relação aos quais a
Companhia tem pequeno ou nenhum controle, incluindo, mas não se limitando a câmbio, condições econômicas,
produção industrial, custos de transporte e processamento, regulamentação e políticas governamentais, bem
como relação entre oferta e demanda mundial.
O impacto dos custos de matéria-prima, individualmente, no preço de venda dos produtos da Companhia e de
suas controladas é limitado, de forma que eventual volatilidade dos custos de matérias-primas de forma geral
não impacta significativamente a margem bruta da Companhia e de suas controladas.
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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 nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 ou no período de 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 ou de suas controladas
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 ou no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2021.
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(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 não depende de autorizações governamentais para exercer suas atividades e tampouco está
submetida a fiscalização e regulação de agências reguladoras. Ainda assim, as atividades que desempenha estão
sujeitas à obtenção de licenças e a Companhia envida os melhores esforços para obter, manter e renovar todas
as licenças necessárias dentro do prazo aplicável.
A operação normal de seus escritórios operacionais e de sua sede está sujeita, entre outros fatores, ao
cumprimento das regras de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de licença
municipal de funcionamento e licença do corpo de bombeiros, autorizando a operação regular do
estabelecimento em questão.
Em função da atividade que desempenha, a Companhia não está sujeita a nenhuma regulação ambiental. Vale
ressaltar que suas atividades na forma de serviços prestados é uma atividade limitada e praticamente não onera
o meio ambiente, exceto no descarte de materiais (exemplo: PC, mouse, teclado, Hardwares, etc.). A Companhia
e suas futuras controladas entendem que suas atividades praticamente não oneram o meio ambiente em suas
praças de atuação e quando necessário o descarte dos materiais de consumo pelos seus colaboradores, utilizase de todas as métricas ambientais de descarte, conforme legislação vigente.
A Companhia trabalha continuamente para manter sua operação regularmente autorizada, buscando sempre o
atendimento das exigências realizadas pelos órgãos da Administração Pública. Assim, envidas todos os melhores
esforços para obter, manter e renovar todas as licenças necessárias dentro do prazo aplicável. A falta de qualquer
licença pode acarretar um efeito adverso para suas atividades, bem como na imposição de penalidades nas
esferas administrativa e criminal.
Regras de Zoneamento e Licenciamento
A operação normal dos escritórios operacionais e da sede está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento das
regras de zoneamento e construtivas aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de licença
municipal de funcionamento e alvará do corpo de bombeiros, autorizando a operação regular do
estabelecimento em questão. Em relação a todos os locais que ocupa para o exercício de sua atividade, deverá
ser obtida e renovada periodicamente as respetivas licenças e autorizações. Estabelecimentos que violem estes
regulamentos, que não obtenham ou renovem suas licenças, ou que não cumpram com suas respectivas
condições, podem estar sujeitos a sanções administrativas ou criminais, tais como a imposição de multas,
cancelamento de licenças, suspensão de atividades, interdição do respectivo estabelecimento (hipótese em que
ficará impedida de operar no respectivo imóvel até a devida regularização), não pagamento de indenização
securitária em eventual sinistro no imóvel e proibição de contratar com entidades governamentais, entre outras
sanções, além da responsabilidade de reparar quaisquer danos causados.
Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei Federal n.º 12.305/2010, tem por objetivo
reunir o conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações para viabilizar a gestão integrada e o
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, exceto os rejeitos radioativos, que são
regulados por legislação própria e específica. O gerador de resíduos sólidos é, portanto, responsável pela sua
segregação, armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a
reparar qualquer sorte de danos ambientais decorrentes da má gestão de tais resíduos.
Por meio da responsabilidade compartilhada, instituída pela PNRS, as tarefas e custos envolvidos nas diferentes
etapas de gerenciamento de resíduos sólidos são pulverizados por toda a cadeia, na medida de responsabilização
de cada uma das partes envolvidas.
Nesse sentido, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das fases do gerenciamento de resíduos
sólidos, a exemplo da destinação final ambientalmente adequada, não exime a responsabilidade da contratante
por eventuais danos ambientais causados pela contratada.
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A disposição inadequada de resíduos sólidos pode sujeitar o infrator à responsabilidade administrativa, criminal
e/ou civil.
Na esfera administrativa, de acordo com o Decreto Federal n.º 6.514/2008, causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de
animais ou a destruição significativa da biodiversidade, sujeita a penalidades, incluindo multa de até R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Na esfera criminal, conforme a Lei Federal n.º 9.605/1998 (“Lei de
Crimes Ambientais”), aquele que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora, estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Se o crime for culposo, a pena
será de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. Tais sanções podem ser aplicadas independentemente
da eventual necessidade de reparação de danos ambientais.
Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças e autorizações, ou falha na sua obtenção ou
renovação, além de estabelecimentos que violem estes regulamentos, que não obtenham ou renovem suas
licenças, ou que não cumpram com suas respectivas condições podem resultar na responsabilização criminal e
administrativa, além da obrigação de reparar e/ou indenizar a degradação causada ao meio ambiente e a
terceiros.
Convém ressaltar que a Lei de Crimes Ambientais também estende a possibilidade de responsabilização criminal
por todos os crimes nela definidos às pessoas jurídicas. Na hipótese de eventual condenação por crime
ambiental, a pessoa jurídica estaria sujeita às penas restritivas de direitos, multa e/ou prestação de serviços à
comunidade, bem como ao efeito da reincidência, caso posteriormente venha a ser processada criminalmente
mais uma vez no futuro.
As penas restritivas de direitos previstas na Lei de Crimes Ambientais são suspensão parcial ou total de
atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e proibição de contratar com o Poder
Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações por até 10 (dez) anos. A prestação de serviços
à comunidade, por sua vez, pode ser traduzida em custeio de programas e de projetos ambientais; execução de
obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços públicos; e contribuições a entidades
ambientais ou culturais públicas.
Devido à possibilidade de regulamentos ou outros eventos não previstos, especialmente considerando que as
leis ambientais se tornem mais rigorosas no Brasil, o montante e prazo necessários para futuros gastos para
manutenção da conformidade com os regulamentos pode aumentar e afetar de forma adversa a disponibilidade
de recursos para dispêndios de capital e para outros fins. A conformidade com novas leis ou com as leis e
regulamentos ambientais em vigor pode causar um aumento nos custos e despesas da Companhia e de suas
controladas, resultando, consequentemente, em lucros menores.
Cumpre indicar que Ministério Público e órgãos regulatórios poderão fiscalizar e instaurar procedimentos
administrativos para apuração de eventuais irregularidades que possam ser atribuídos às suas atividades. Nesses
casos, poderão ser celebrados Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) e/ou Termos de Compromissos (TC)
genéricos perante respectivas autoridades, com assunção de obrigações específicas, por tempo determinado.
Por possuir natureza de título executivo extrajudicial, se verificado o descumprimento – total ou parcial – dos
termos convencionados no TAC e/ou TC, a Companhia e suas futuras controladas poderão estar sujeitas à riscos
e penalidades, tais como pagamento de multas, execução do título e, ainda, judicialização de desacordos perante
o Poder Judiciário.
Regulamentação da Proteção de Dados Pessoais
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 relativas a indivíduos) podem ser utilizados pelas
organizações.
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Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal Brasileira
(1988) e pelo Código Civil (2002), mas, na ausência de regras mais específicas sobre o tema, a legitimidade das
práticas envolvendo o uso de dados pessoais foi, historicamente, avaliada de forma casuística pelo judiciário. O
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) na década de 90 procurou trazer contornos mais objetivos
para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores. Com a evolução da
tecnologia de processamento de dados, a Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/11), aprovada em 2011,
também teve como objetivo estabelecer regras específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores.
A Lei do Cadastro Positivo foi recentemente alterada, em abril de 2019, para determinar a adesão automática de
indivíduos aos bancos de dados do sistema do Cadastro Positivo, com opção de solicitar sua exclusão. 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 um sistema de regras novo com relação ao
tratamento de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando todos os setores da economia
incluindo as empresas que tratam um maior volume de dados pessoais.
Referida lei tem como objetivo criar um ambiente de maior controle dos indivíduos sobre os seus dados e de
maiores responsabilidades para as organizações que tratam tais informações, trazendo novas obrigações a serem
observadas.
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) o
processamento de dados ocorra no Brasil; (ii) a atividade de processamento de dados destina-se a oferecer ou
fornecer bens ou serviços a ou processar dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii) os titulares dos dados
estão localizados no Brasil no momento em que seus dados pessoais são coletados. A LGPD será aplicada
independentemente da indústria ou negócio ao lidar com dados pessoais e não está restrito a atividades de
processamento de dados realizadas através de mídia digital e/ou na internet.
Além disso, a Lei 13.853/2019 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. A ANPD tem assegurada independência técnica, embora esteja
subordinada à Presidência da República.
Relevante destacar, ainda, que o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD,
independentemente da vigência de suas sanções, tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais
ou coletivas, pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na LGPD, mas na
legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados atualmente vigente; e (ii) a aplicação das penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do
consumidor, uma vez que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência da LGPD e da efetiva
atuação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança que resultem em acessos indevidos a
dados pessoais.
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Código de Defesa do Consumidor
Ainda, a Companhia e suas futuras controladas estão sujeitas à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (“Código
de Defesa do Consumidor”), que estabelece os princípios e requisitos legais aplicáveis às relações de consumo
no Brasil. Assim, as obrigações e a relação de responsabilidade estabelecida entre a Companhia e seus
consumidores é regulada por meio do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se do marco regulatório de
proteção aos consumidores, determinando seus direitos, dentre os quais está o direito à informação clara e
precisa sobre os produtos e serviços a ele oferecidos no mercado, com especificações corretas referentes às suas
características, estrutura, qualidade, preço e riscos que podem oferecer.
(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 Companhia não possui política ambiental formalizada, até o momento, vez que as atividades da Companhia
podem ser consideradas de baixo impacto ambiental. Até a data de fechamento do presente Formulário de
Referência, a Companhia não havia aderido a um padrão internacional de proteção ambiental, por conta do tipo
de atividade desenvolvida e também não incorreu, até o momento, em custos para cumprimento da regulação
ambiental.
Cabe ressaltar que a Companhia e suas futuras controladas buscam eficiência energética em seus produtos e
soluções para redução do impacto ambiental, resultando em Datacenters mais eficientes com menos consumo
de energia elétrica, reduzindo custos e tornando-se mais competitivas. Os equipamentos da Companhia e de
suas controladas são de baixo consumo energético e possuem sistemas de fluxo de ar customizados. As sedes da
Companhia e da ISH Tecnologia também foram projetadas com telhados verdes, coleta de água da chuva, vidros
especiais com isolamento térmico, disposição das salas para otimização da iluminação natural e áreas de
circulação com ventilação natural para fins de preservação do meio ambiente.
(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades
No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), órgão responsável pelo registro de marcas e patentes, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo, da marca registrada, em todo o território nacional por um prazo
determinado de dez anos, passível de sucessivas renovações.
Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de propriedade das
marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços. Essa expectativa pode vir a não
se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento pelo órgão responsável pelo registro; e (iii) não contestação ou não cumprimento
de exigência formulada pelo órgão responsável pelo registro.
A Companhia é titular de marcas e nomes de domínio relevantes atrelados às suas atividades, tais como os
domínios cyberpass.com.br, datacenterish.com.br, ish.com.br, mantisdrp.com.br, mantisdrp.com,
integrasys.com.br, cyberlabs.net, mantis.services e visioncybersecurity.com e as marcas ISH Tecnologia,
Integrasys, Mantis e Cyberpass, sendo que as últimas duas ainda estão em processo de registro.
As marcas e ativos de propriedade intelectual que a Companhia e suas futuras controladas possuem, em especial
a marca “ISH Tecnologia” e “Integrasys” são muito relevantes para o desempenho das atividades da Companhia
e de suas controladas, pois projetam sua própria identidade, sendo reconhecidas e influenciando o público em
geral. A dependência da Companha em tais marcas é relevante, uma vez que esta desempenha um importante
papel na manutenção e melhoria de sua posição competitiva, além de exercer grande influência na decisão de
seus clientes.
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A Companhia e suas futuras controladas não são dependentes de marcas, patentes e licenças de direitos de
propriedade intelectual de terceiros para o devido desenvolvimento de suas atividades e manutenção de sua
posição competitiva. Ainda, a Companhia e suas futuras controladas não possuem terceiros que utilizam seus
direitos de propriedade intelectual, bem como não celebram contratos de licença de marcas estrategicamente
para comercialização e divulgação de seus produtos.
Para maiores informações sobre marcas, nomes de domínio e demais ativos de propriedade intelectual de
titularidade da Companhia e de suas controladas, vide item 9.1(b) deste Formulário de Referência.
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(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 possui receitas relevantes provenientes do exterior nos últimos três
exercícios sociais ou no exercício social corrente.
(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 possui receitas relevantes provenientes do exterior nos últimos três
exercícios sociais ou no exercício social corrente.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da
Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não possui receitas relevantes provenientes do exterior nos últimos três
exercícios sociais ou no exercício social corrente.
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A Companhia não está sujeita a nenhuma regulação estrangeira em suas atividades.
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(a)

Metodologia seguida pela Companhia na elaboração das informações socioambientais

Não aplicável, tendo em vista que as atividades da Companhia não provocam impactos negativos
significativos ao meio ambiente, motivo pelo qual a Companhia não adota uma política formal de
responsabilidade socioambiental, bem como não publica relatório de sustentabilidade.
(b)

Indicar se as informações socioambientais são auditadas ou revisadas por entidade

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(c)
Indicar a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas as
informações socioambientais
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(d)
Indicar 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
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(e)
Indicar, caso aplicável, o motivo para não atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU nas informações socioambientais divulgadas
A Companhia entende que a legislação ambiental atual não traz exigência para suas atividades.
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Para um melhor entendimento do investidor acerca das operações do Grupo, as tabelas abaixo refletem as
informações consolidadas do Grupo ISH, a respeito da receita proveniente dos segmentos operacionais do
emissor, bem como o lucro ou prejuízo resultante dos segmentos operacionais e sua participação no lucro líquido
do emissor.

(em R$ milhares,
exceto %)

Cibersegurança
Infraestrutura
Nuvem
Receita Líquida

(em R$ milhares,
exceto %)

Cibersegurança
Infraestrutura
Nuvem
Lucro Líquido

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2021
2020
R$
% do total
R$
% do
total
105.409
80,2
67.981
70,1
16.605
12,6
22.593
23,3
9.361
7,1
6.466
6,7
131.375
100,0
97.040
100,0

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
R$
% do
R$
% do
R$
total
total
139.549
62,5
97.726
62,6
70.393
68.270
30,6
46.699
29,9
41.687
15.444
6,9
11.618
7,4
8.244
223.263
100,0
156.042
100,0
120.324

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2021
2020
R$
% do total
R$
% do
total
7.717
82,9
4.908
115,3
921
9,9
(903)
(21,2)
670
7,2
250
5,9
9.308
100,0
4.255
100,0

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
R$
% do
R$
% do
R$
total
total
5.011
70,6
2.277
79,1
3.161
1.357
19,1
537
18,7
1.873
730
10,3
54
1,9
370
7.098
100,0
2.877
100,0
5.404

586

% do
total
58,50
34,6
6,9
100,0

% do
total
58,5
34,7
6,8
100,0
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8.1 - Negócios Extraordinários

Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2021 não houve aquisição e/ou alienação de qualquer ativo relevante
que não se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2021 não ocorreram quaisquer alterações significativas na forma de
condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
Durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2021 não foram celebrados contratos não relacionados com as atividades
operacionais entre a Companhia e suas futuras controladas.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao gerenciamento de riscos de
mercado e controles internos da Companhia que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste
Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante que a
Companhia julgue relevantes.
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Salas do Edifício Sede da Companhia e da ISH Tecnologia

Data Center e “facilities” para armazenamento de equipamentos

Imóvel comercial ISH Tecnologia

Imóvel comercial ISH Tecnologia

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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DF

SP

ES

ES

UF de localização

Brasília

São Paulo

Vitória

Vitória

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Tipo de propriedade

Versão : 1

593

canalish.com.br

cyberlabstech.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

canaisish.com.br

Nome de domínio na internet

06/03/2022

22/10/2023

22/10/2023

backupasaservice.com. 24/01/2022
br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio cyberlabstech.com.br, a ISH
deverá cessar a sua utilização, não sendo
esperadas perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio canalish.com.br, a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio canaisish.com.br, a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio backupasaservice.com.br, a ISH
deverá cessar a sua utilização, não sendo
esperadas perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Consequência da perda dos direitos
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594

eventosish.com.br

Nome de domínio na internet

datacenterish.com.br

Nome de domínio na internet

dcish.com.br

cyberpass.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

25/09/2022

18/08/2022

18/08/2022

01/02/2022

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio eventosish.com.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio dcish.com.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio datacenterish.com.br a ISH
deverá cessar a sua utilização, não sendo
esperadas perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio cyberpass.com.br, a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Consequência da perda dos direitos
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595

labish.com.br

Nome de domínio na internet

ish.net.br

Nome de domínio na internet

ishcioforum.com.br

ish.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

26/04/2022

25/09/2022

08/05/2022

24/03/2022

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio labish.com.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

PÁGINA: 171 de 326

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio ishcioforum.com.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio ish.net.br a ISH deverá cessar a
sua utilização, não sendo esperadas perdas
financeiras e/ou operacionais, significativas,
diretamente atreladas à não utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio ish.com.br a ISH deverá cessar
a sua utilização, não sendo esperadas perdas
financeiras e/ou operacionais, significativas,
diretamente atreladas à não utilização do domínio.

Consequência da perda dos direitos
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596

ish-latam.com

Nome de domínio na internet

svntech.com.br

Nome de domínio na internet

cyberpass-latam.app

mantisdrp.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

22/06/2022

23/06/2022

10/07/2022

01/03/2024

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio ish-latam.com a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

PÁGINA: 172 de 326

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio cyberpass-latam.app a ISH
deverá cessar a sua utilização, não sendo
esperadas perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio svntech.com.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio mantisdrp.com.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Consequência da perda dos direitos
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cyberlabs.net

Nome de domínio na internet

integrasys.com.br

Nome de domínio na internet

integrasys.net.br

mantisdrp.com

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

06/03/2022

08/05/2022

16/10/2023

02/03/2024

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio cyberlabs.net, a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.
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Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio integrasys.net.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio integrasys.net.br a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio mantisdrp.com a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.
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29/11/2031

ISH Tecnologia

06/03/2022

Marcas

cyberlabs.net

Nome de domínio na internet

30/11/2021

visioncybersecurity.com 20/09/2021

mantis.services

Nome de domínio na internet

Duração

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Podem ocasionar a perda dos direitos relativos a tais ativos está
relacionada à: (i) falta de pagamento do decênio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos pelo INPI; (iv) ordem judicial; e (v)
decisão do INPI em processo administrativo de nulidade.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iii) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; (iv) pedido de registro formulado por detentor de
pedido de marca ou marca registrada relacionada ao domínio,
com direito de preferência ao antigo titular do domínio em caso
de disputa entre detentores de pedidos de marcas ou marcas
registradas de classes diferentes; e (v) por ordem judicial; ou
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

PÁGINA: 174 de 326

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio in visioncybersecurity.com, a
ISH deverá cessar a sua utilização, não sendo
esperadas perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio cyberlabs.net, a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do domínio mantis.services, a ISH deverá
cessar a sua utilização, não sendo esperadas
perdas financeiras e/ou operacionais,
significativas, diretamente atreladas à não
utilização do domínio.
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Cyberpass

Marcas

Cyberpass

Integrasys

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Em processo de
aprovação pelo

06/11/2028

Em processo de
aprovação pelo

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos relativos a tais ativos está
relacionada à: (i) a não aprovação do processo de registro pelo
INPI; (ii) falta de pagamento do decênio; (iii) constatação, no ato
do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iv) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos pelo INPI; (v) ordem judicial; e (vi) decisão do INPI
em processo administrativo de nulidade.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i)
rescisão do contrato de cessão de direitos patrimoniais com o
desenvolvedor do software; (ii) dificuldade de manutenção
técnica; (iii) problemas legais de violação de direitos sobre
dados
pessoais; (iv) custos operacionais elevados; (v) constatação, no
ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(vi) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos; e (vii) por ordem judicial; ou expressa solicitação
do requerente.do requerente.

Podem ocasionar a perda dos direitos relativos a tais ativos está
relacionada à: (i) a não aprovação do processo de registro pelo
INPI; (ii) falta de pagamento do decênio; (iii) constatação, no ato
do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF,
razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou desatualizado;
(iv) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de
documentos pelo INPI; (v) ordem judicial; e (vi) decisão do INPI
em processo administrativo de nulidade.
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. Em caso de
perda do Cyberpass, a ISH deverá cessar a sua
utilização, não sendo esperadas perdas
financeiras e/ou operacionais, significativas,
diretamente atreladas à não utilização da software.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário, a Companhia não possuí participações em outras sociedades, nem possuiu durante os três
últimos exercícios sociais e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021. Contudo, com a abertura de
capital da Companhia, a mesma realizará a incorporação da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços
Ltda.. Para maiores informações vide item 15.7 deste Formulário de Referência.
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Marcas
No Brasil, adquire-se a propriedade de uma marca somente por meio do registro da marca validamente expedido
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), sendo então assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo o território nacional durante o prazo de dez anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, para
uma determinada classe de serviços ou produtos. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma
expectativa de direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos e
serviços. Os pedidos de registro de marca podem ser indeferidos pelo INPI, nas hipóteses previstas na Lei nº
9.279/96, inclusive em decorrência de oposição apresentada ao INPI por terceiro que tenha direito de
precedência sobre a marca ou seja titular de pedido de registro ou registro de marca colidente anterior.
Atualmente, a Companhia e suas futuras controladas são titulares de direitos sobre 2 (duas) marcas,
correspondentes à “CYBERPASS” na classe 42 (aluguel de software de computador) de número 912751207, e na
classe 45 (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação) de número 912751223, e à
“ISH Tecnologia” na classe 42 (aluguel de software de computador) de número 900864095, e na classe 35
(agenciamento de mão-de-obra, assessoria, consultoria e informação em compilação de informações em bancos
de dados de computador e atualização e manutenção de dados em bancos de dados de computadores, dentre
outros) de número 900864052.
Ainda, existem 2 (dois) processos de registro em andamento referente à “MANTIS”, na classe 42 de número
922223459, e na classe 45 de número 922223718. Os pedidos de registro da marca “MANTIS”, foram publicados
em 16 de março de 2021, e estão aguardando o prazo de apresentação de oposição de terceiros.
Também foram apresentados três de pedidos de registro da marca “INTEGRASYS” em 26 de janeiro de 2021,
referentes à classe 35 de número 921576196, da classe 42 de número 921577230, e na classe 45 de número
921577389, todos ainda pendentes do exame de mérito para aprovação frente ao INPI.
Nomes de Domínio
Atualmente, a Companhia e suas futuras controladas são titulares de diversos nomes de domínio perante o
NIC.Br, órgão responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil, os quais estão válidos e em pleno vigor.
Informações sobre as marcas e nomes de domínio relevantes da Companhia estão inseridas na seção 9.1b deste
Formulário de Referência.
Demais ativos relevantes
A Companhia, por meio de suas controladas, possui três softwares relevantes, quais sejam (a) o Cyberpass, com
duração até 9 de setembro de 2067; (b) o OWL, com duração até 29 de abril de 2072; e (c) o Mantis com duração
até 22 de fevereiro de 2072. Podem ocasionar a perda dos direitos sobre tais ativos (i) rescisão do contrato de
cessão de direitos patrimoniais com o desenvolvedor do software; (ii) dificuldade de manutenção técnica; (iii)
problemas legais de violação de direitos sobre dados pessoais; (iv) custos operacionais elevados; (v) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (vi) não atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos; e (vii) por ordem
judicial; ou expressa solicitação do requerente.do requerente. Em caso de perda destes softwares a Companhia
e suas futuras controladas deverão cessar a sua utilização, não sendo esperadas perdas financeiras e/ou
operacionais, significativas, diretamente atreladas à não utilização de tais ativos.
A Companhia, por meio de suas controladas, é detentora dos seguintes blocos de endereço IP que possuem
duração até 31 de outubro de 2021: 177.39.232.0/21, 200.252.226.144/28, 2804:b98::/32, 189.2.172.240/28,
189.201.213.232/29. Além disso, a Companhia é detentora de um ASN (Autonomous System Number), qual seja
o AS 52797, com duração até 31 de outubro de 2021. Em caso de perda ou não renovação destes ativos a
Companhia e suas futuras controladas deverão cessar a sua utilização, não sendo esperadas perdas financeiras
e/ou operacionais, significativas, diretamente atreladas à não utilização de tais ativos.
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Introdução
Nos itens 10.1 a 10.8 deste Formulário de Referência serão apresentadas informações relativas ao balanço
patrimonial da Companhia em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos
de caixa para o período compreendido entre 02 de junho de 2021 (data de constituição da Companhia) e 30
de junho de 2021. Essas informações derivam das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia
referentes ao período anteriormente indicado, especialmente elaboradas para fins do inciso VIII, do artigo 1º,
do Anexo III, da Instrução CVM 480, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela CVM e conforme as IFRS.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal”
e “Análise Vertical”, respectivamente.
Demonstrações contábeis combinadas
A Administração optou por apresentar no item 10.9 deste Formulário de Referência informações derivadas
das demonstrações contábeis combinadas da ISH Tech S.A, ISH Tecnologia S.A. e Integrasys Comércio e
Serviços de Informática Ltda. (“Grupo ISH”) Companhia para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e 2020 e das demonstrações contábeis combinadas da ISH Tecnologia S.A. e Integrasys
Comércio e Serviços de Informática Ltda. para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018, respectivamente.
Tais informações contábeis têm o objetivo de proporcionar informações mais úteis e representativas aos seus
destinatários, para que as operações, a gestão e a posição patrimonial do Grupo ISH sejam compreendidas
tendo como base a potencial estrutura societária pós oferta inicial de ações da Companhia, além de propiciar
comparabilidade às informações financeiras, o histórico das operações da Companhia, posição financeira,
desempenho das suas operações e os fluxos de caixa, de forma combinada do Grupo ISH, bem como
comentar os fatores que influenciaram o seu desempenho nos períodos indicados, possibilitando uma análise
razoável para tomada de decisão de investimento nas ações de emissão da Companhia.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo ISH referentes aos períodos de 6 meses
findos em 30 de junho de 2021 e 2020 (“Demonstrações Contábeis Intermediárias Combinadas“) e as
demonstrações contábeis combinadas do Grupo ISH referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 (“Demonstrações Contábeis Combinadas”) foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e as normas internacionais de relatórios financeiros International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IAB”).
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas e as demonstrações contábeis combinadas não
devem ser utilizadas em última análise para a tomada de qualquer decisão de investimento na Companhia,
pois não são indicativas de resultados que teriam ocorrido se os negócios tivessem sido conduzidos como
uma única unidade de negócios durante o período apresentado e não representam indicativos dos resultados
ou posição financeira consolidados futuros da Companhia.
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Companhia entende que possui condições financeiras e patrimoniais para executar o seu plano de
negócios, observando sempre o perfil de sua estrutura de capital (alavancagem financeira e operacional, fluxo
de caixa e liquidez), permitindo assim, pagar seus custos, despesas, dívidas e outros compromissos no curto
e médio prazo. A Companhia acredita que, a fim de expandir suas operações, de modo a fomentar o seu
crescimento orgânico ou seguir sua estratégia de crescimento por meio de aquisições, poderá ser necessário
a ampliação do seu crédito junto a instituições financeiras ou via aportes de capital. Condições financeiras e
patrimoniais estão sujeitas a eventos que estão fora do controle da Companhia, tais como a estabilidade e
crescimento da economia brasileira, desta forma, não é possível precisar se a Companhia conseguirá obter
recursos junto aos seus acionistas ou mercado financeiro para aprimorar e/ou alavancar seu plano de
negócios no longo prazo.
Ademais, como parte da estratégia de implementação de seu plano de negócios, a Companhia optou por
captar recursos junto ao mercado de capitais por meio de oferta pública de ações.
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b. Estrutura de capital
A Companhia acredita que detém uma estratégia definida para a gestão de recursos, de forma que possui
liquidez e recursos de capital suficientes para honrar suas obrigações assumidas apresentadas nas
demonstrações contábeis até a data deste Formulário de Referência, embora não possa garantir que tal
situação seja mantida nos próximos exercícios. Contudo, caso seja necessário, a Companhia buscará outras
formas de aporte de Capital para financiar suas atividades.
c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A política de gestão de ativos e passivos da Companhia visa garantir que sua posição de capital esteja de
acordo com as normas e diretrizes regulamentares aplicáveis. Esta situação pode ser verificada por meio de
índices de liquidez corrente (calculado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) e de
endividamento (calculado pela divisão da dívida líquida – empréstimos e financiamentos de curto e de longo
prazo menos caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras – pelo EBITDA dos últimos 12 meses).
A Companhia acredita que a manutenção da sua saúde econômico-financeira é consequência do valor que
suas atividades entregam para o cliente, da base robusta e resiliente de clientes e da forte geração de caixa
operacional.
A Administração da Companhia acredita que em 30 de junho de 2021 a atual estrutura de capital aliada à
estratégia aplicada na gestão de seus recursos confere plena capacidade de pagamento para fazer frente
aos compromissos financeiros assumidos.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas
Para administrar o capital de giro, as necessidades de recursos financeiros, bem como os investimentos em
ativos não circulantes, a Companhia acessa a sua geração de caixa próprio e, principalmente, empréstimos
contratados junto a instituições financeiras sólidas para financiar suas necessidades de capital.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
As principais fontes de recurso para as necessidades de capital que a Companhia utilizará no curso regular
de seus negócios serão os empréstimos do tipo capital de giro (CCBs) para coberturas de curto prazo, e
contratos de leasing para aquisição de hardwares e softwares de terceiros.
A Diretoria acredita que a Companhia será capaz de custear suas necessidades de capital de giro conforme
elas se apresentem.
f.

Níveis de endividamento e características das dívidas

Em 30 de junho de 2021, a Companhia não possuía endividamento.
i. Contratos de empréstimos e financiamento relevantes
Em 30 de junho de 2021, a Companhia não possuía contratos de empréstimo e financiamento relevantes.
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Os Diretores acreditam que a Companhia possui um relacionamento próximo com as principais instituições
financeiras no mercado brasileiro, com disponibilidade de linhas de crédito em caso de demandas adicionais
de capital de giro.
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
A Companhia não possui dívidas existentes em 30 de junho de 2021.
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iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
Em 30 de junho de 2021, a Companhia não possuía linhas de crédito com cláusulas restritivas (covenants),
ou que impõem restrições à alienação de ativos, distribuição de dividendos, emissão de novos valores
mobiliários ou à alienação do controle societário.
g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 30 de junho de 2021, a Companhia não apresentava empréstimos contratados e não utilizados.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Não houve alterações significativas nas demonstrações contábeis da Companhia.
Em 30 de junho de 2021, o capital social da Companhia era de R$ 1.000,00.
O quadro a seguir apresenta informações sobre a estrutura financeira e patrimonial da Companhia em 30 de
junho de 2021.
Em 30 de junho de
2021

AV

1

100%

(R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante

1

100%

Total do ativo

Caixa e equivalentes de caixa

1

100%

Passivo e acervo líquido

1

100%

Acervo líquido
Capital social
Total do passivo e Acervo líquido
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(a)

resultados das operações da Companhia
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia reconhece receitas de seu segmento operacional, pela venda de pacotes de produtos,
softwares, aluguel de máquina, mão de obra terceirizada e serviços de cibersegurança aos seus clientes. A
receita da entrega de produtos é reconhecida quando o produto é efetivamente entregue ao comprador, e a
receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos
de prestação de serviços celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos serviços.
Os três segmentos operacionais da Companhia estão abaixo descritos.
Cybersegurança
Compreende serviços avançados de conformidade e segurança da informação voltados a prover visibilidade,
gestão e proteção da infraestrutura de tecnologia da informação dos clientes.
Infraestrutura
Compreende serviços de infraestrutura de TI segura que visam arquitetar, planejar e implantar infraestruturas
de TI complexas tendo como premissas a disponibilidade, o desempenho e a integridade.
Serviços em Nuvem
Soluções de computação em nuvem e terceirização de Data Center, para otimizar os recursos de
processamento de servidores, plataforma de aplicações e armazenamento de dados de forma segura,
escalável e sob demanda.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os resultados da Companhia não foram impactados materialmente por fatores externos.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Conforme comentários da Diretoria constantes do item 10.1 deste Formulário de Referência, a totalidade da
receita da Companhia, é proveniente da venda de pacotes de produtos, softwares, aluguel de máquina, mão
de obra terceirizada e serviços de cibersegurança aos seus clientes, tem variações diretamente atribuíveis
aos preços praticados pela Companhia, que são precificados através margem de lucratividade mínima
estabelecida por política interna da Companhia, ponderando o volume de serviços por cada cliente.
Regularmente a Companhia avalia a precificação dos seus produtos e serviços, portanto, a variação na receita
foi impactada também por incremento de preços.
(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da
taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante
Uma parte reduzida dos custos operacionais totais da Companhia é relacionado aos servidores e Data
Centers e é diretamente impactado pela variação cambial, considerando que alguns desses produtos são
integralmente importados, ou possuem insumos cuja importação é necessária. As principais despesas são as
relacionadas ao custo dos serviços prestados, bem como, o custo de materiais, energia, serviços de terceiro
e outros, custos estes que possuem uma relação direta com a inflação.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não ocorreram no período compreendido entre 02 de junho de
2021 e 30 de junho de 2021, a introdução ou alienação de qualquer segmento operacional da Companhia.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo a
Companhia e Entidades controladoras são disponibilizadas no item 15.7 deste Formulário de Referência. A
Companhia não realizou nenhuma aquisição de participação societária no período compreendido entre 02 de
junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(c)

eventos ou operações não usuais

Os Diretores da Companhia informam que não houve, no período compreendido entre 02 de junho de 2021 e
30 de junho de 2021, quaisquer eventos ou operações não usuais com relação às suas atividades e que
tenham causado efeitos relevantes nas demonstrações contábeis ou na apuração dos resultados da
Companhia.
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não foram identificadas mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia, uma vez que a Companhia
foi constituída em 2 de junho de 2021. Para informações adicionais sobre as mudanças significativas nas práticas
do Grupo ISH no exercício social corrente e nos últimos três exercícios sociais vide item 10.9 deste Formulário de
Referência.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não foram identificados efeitos significativos decorrentes das alterações das práticas contábeis, uma vez que a
Companhia foi constituída em 2 de junho de 2021. Para informações adicionais sobre as mudanças significativas
nas práticas do Grupo ISH no exercício social corrente e nos últimos três exercícios sociais vide item 10.9 deste
Formulário de Referência.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas no relatório do auditor independente da Companhia relativo às informações contábeis
intermediárias relativas ao período de 2 de junho de 2021 (data da constituição) e 30 de junho de 2021.
Entretanto, o relatório do auditor independente sobre as informações contábeis intermediárias acima referidas
inclui a ênfase abaixo:
Ênfase - Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a nota explicativa 1 às informações contábeis intermediárias, que indica que a
Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021 e
que a sua restruturação societária está prevista para ocorrer no decorrer de 2021, condicionada à consumação
da sua oferta pública inicial de ações. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante
que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa
conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

A Companhia não possui políticas contábeis críticas referentes ao período apresentados nas Demonstrações
Financeiras Combinadas.
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no
seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou
passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período compreendido entre 02 de
junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a
entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia
no período compreendido entre 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou
serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período compreendido entre 02 de
junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos balanços
patrimoniais da Companhia no período compreendido entre 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não
evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período compreendido entre 02 de junho de 2021
e 30 de junho de 2021.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao período compreendido entre 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações contábeis do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia
relativas ao período compreendido entre 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia
relativas ao período compreendido entre 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor
em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia
relativas ao período compreendido entre 02 de junho de 2021 e 30 de junho de 2021.
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10.8 - Plano de Negócios

(a)

investimentos
(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Os investimentos da Companhia são focados em melhorar e aumentar a oferta de produtos nos principais
pilares da companhia: cybersegurança, cloud e infraestrutura tecnológica, oferecidas ao público alvo da
Companhia, possuindo 3 grandes linhas: (i) aquisição de novas empresas complementares; (ii)
desenvolvimento de novos produtos para complemento de oferta; e (iii) investimento em infraestrutura.
Na estimativa da Companhia, o mercado potencial em todos os pilares estão em expansão, mas destacando
Cyber, onde a empresa volta maior parte dos seus investimentos, já que este cresce há uma velocidade de
15% ano, e a ISH no mercado das 1000 maiores empresas do Brasil, atua em somente 8% desta carteira,
conforme descrito no item 7.1 deste Formulário de Referência.. Quanto a possibilidade de aquisições, a
Companhia já identificou diversas potenciais aquisições em fase de avaliação e negociação. Contudo, a
Companhia não pode prever o momento em que essas potenciais aquisições serão efetivadas nem o valor
destinado para cada uma das aquisições.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Historicamente, os investimentos realizados pela Companhia são financiados pela geração de caixa
operacional e, sempre que necessário, por realização de empréstimos e financiamentos junto à terceiros.
Existe um plano de aceleração desses investimentos, que será financiado por meio dos recursos líquidos
obtidos no âmbito da Oferta Pública Primária.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento ou
previstos.
(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável.
(c)

novos produtos e serviços
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
(ii)
montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável.
(iv)

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
Introdução
As informações financeiras contidas neste item 10.9, exceto quando expressamente ressalvado, devem ser lidas
em conjunto com as demonstrações contábeis combinadas auditadas para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 e com as demonstrações financeiras intermediárias combinadas auditadas para
os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, e suas respectivas notas explicativas. As
informações deste item 10.9, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente
nacional (em milhares de Reais).
As demonstrações contábeis combinadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018 e demonstrações contábeis intermediárias combinadas auditadas para os períodos de seis meses findos
em 30 de junho de 2021 e 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
normas internacionais de relatórios financeiros - International Financial Reporting Standards, emitidas pelo
International Accounting Standards Board.
As demonstrações contábeis combinadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018 e demonstrações contábeis intermediárias combinadas auditadas para os períodos de seis meses findos
em 30 de junho de 2021 e 2020 não devem ser utilizadas em última análise para a tomada de qualquer decisão
de investimento na Companhia, pois não são indicativas de resultados que teriam ocorrido se os negócios
tivessem sido conduzidos como uma única unidade de negócios durante o período apresentado e não
representam indicativos dos resultados ou posição financeira consolidados futuros da Companhia.
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pela diretoria da Companhia (“Diretoria”),
com o esclarecimento dos resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais.
Assim, constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações
financeiras combinadas ou nas demonstrações financeiras intermediárias combinadas sobre a situação
financeira e patrimonial da Companhia, da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática
Ltda. (conjuntamente, o “Grupo ISH”). A Diretoria não pode garantir que a situação financeira e os resultados
obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários da
Diretoria, ora apresentados, traduzem sua visão e percepção sobre as atividades, negócios e desempenho do
Grupo ISH.
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia entende que o Grupo ISH possui condições financeiras e patrimoniais para executar os seus planos
de negócios, observando sempre o perfil de suas estruturas de capital (alavancagem financeira e operacional,
fluxo de caixa e liquidez), permitindo assim, pagar seus custos, despesas, dívidas e outros compromissos no curto
e médio prazo. A Companhia acredita que, a fim de expandir as operações do Grupo ISH, de modo a fomentar o
seu crescimento orgânico ou seguir sua estratégia de crescimento por meio de aquisições, poderá ser necessário
a ampliação do seu crédito junto a instituições financeiras ou via aportes de capital. Condições financeiras e
patrimoniais estão sujeitas a eventos que estão fora do controle da Companhia e do Grupo ISH, tais como a
estabilidade e crescimento da economia brasileira, desta forma, não é possível precisar se o Grupo ISH conseguirá
obter recursos junto aos seus acionistas ou mercado financeiro para aprimorar e/ou alavancar seu plano de
negócios no longo prazo.
As atividades do Grupo ISH foram e estão sendo suportadas pelo fluxo de caixa gerado pelo Grupo ISH. Ademais,
como parte da estratégia de implementação e aceleração de seu plano de negócios, a Companhia optou por
captar recursos junto ao mercado de capitais por meio de oferta pública de ações.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
O quadro a seguir apresenta informações sobre a estrutura financeira e patrimonial do Grupo ISH em 30 de junho
de 2021 e 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
(R$ mil, exceto índices)
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
(Circulante e não circulante)
Empréstimo e financiamentos
(Circulante)
Dívida Bruta(1)
Dívida Líquida(2)
EBITDA Ajustado(3) (6)
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Liquidez corrente (vezes) (5)

Em 30 de junho de
2021

Em 31 de dezembro de
2020
2019

6.171

17.505

20.111

1.713

24.675

19.364

1.169

1.243

32.120

28.955

32.995

21.102

105.306
74.460
26.624
n/a(4)
107.411
79.688
1,3x

104.661
67.792
33.051
2,1x
112.321
81.413
1,4x

62.062
40.782
25.874
1,6x
72.627
78.925
0,9x

39.575
36.619
28.004
1,3x
48.112
56.756
0,8x

2018

(1) A Dívida Bruta equivale à soma dos empréstimos e financiamento (circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não circulante). A
Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelo BRGAAP e nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não
possui um significado padrão. Para a reconciliação da Dívida Bruta, vide seção 3.9 do Formulário de Referência.
(2) A Dívida Líquida equivale ao total da Dívida Bruta deduzida do caixa e equivalentes de caixa e do saldo de títulos e valores mobiliários ((circulante e não
circulante) do Grupo ISH. A Dívida Líquida não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelo BRGAAP e nem pelas IFRS,
emitidas pelo IASB e não possui um significado padrão. Para a reconciliação da Dívida Líquida (Caixa Líquido), vide seção 3.9 do Formulário de Referência.
(3) O EBITDA Ajustado não é medida contábil definida pelo BRGAAP nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não representa os fluxos de caixa para os
exercícios/períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos ou alternativas ao lucro líquido , como indicadores de desempenho
operacional, medidas de liquidez, tampouco como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA Ajustado não possui significado padrão. Outras companhias
podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente ao calculado pelo Grupo ISH. Para a reconciliação do EBTIDA Ajustado, vide seção 3.9 do Formulário de
Referência.
(4) Valor não calculado dado que a dívida líquida calculado pelo EBITDA para o período de 6 meses não é comparável com o índice calculado para os exercícios
sociais anteriores.
(5) A liquidez corrente corresponde à divisão entre o ativo circulante pelo passivo circulante.
(6) Inclui os efeitos da adoção do IFRS 16 (CPC 06-R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.

O caixa e equivalentes de caixa do Grupo ISH totalizou, em 31 de dezembro de 2020, R$ 17.505 mil, e R$ 6.171
mil em 30 de junho de 2021. A redução do caixa e equivalentes de caixa do Grupo ISH no período entre 31 de
dezembro de 2020 e 30 de junho de 2021 foi decorrente dos pagamentos de compromissos assumidos com
fornecedores, liquidação de empréstimos bancários e oportunidade de compra de produtos descontados por
meio de pagamento à vista aos seus fornecedores.
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante do Grupo ISH era de R$ 112.321 mil, sendo superior ao passivo
circulante, que era de R$ 81.413 mil, representando um índice de liquidez corrente de 1,4x. Em 30 de junho de
2021, o saldo do ativo circulante era de R$ 107.411 mil, enquanto o saldo de passivo circulante era de R$ 79.688
mil, representando um índice de liquidez corrente de 1,3x.
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante do Grupo ISH era de R$ 72.627 mil, sendo inferior ao passivo
circulante, que era de R$ 78.925 mil, representando um índice de liquidez corrente de 0,9x. Em 31 de dezembro
de 2018, o ativo circulante do Grupo ISH era de R$ 48.112 mil, sendo inferior ao passivo circulante, que era de
R$ 56.756 mil, representando um índice de liquidez corrente de 0,8x. A oscilação do índice é consequência da
geração de caixa do Grupo ISH, da utilização de recursos para financiar as atividades operacionais e o crescimento
do Grupo ISH durante o exercício.
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Grupo ISH registrou em seus balanços os montantes totais de R$
93.160 mil, R$ 52.579 mil e R$ 39.575 mil em empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras ou
de terceiros. Este aumento do saldo, pode ser explicada pela necessidade de capital de giro e investimentos nas
atividades operacionais do Grupo ISH. Em 30 de junho de 2021, o saldo de empréstimos e financiamentos do
Grupo ISH era de R$ 94.187 mil.
A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, era de respectivamente,
2,1x, 1,6x e 1,3x.
Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Grupo ISH apresentou lucro líquido
nos montantes de R$ 7.098 mil, R$ 2.877 mil e R$ 5.404 mil.

613

PÁGINA: 189 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo ISH apresentou lucro líquido de R$ 9.308 mil,
em função do crescimento orgânico da operação, e incremento das vendas no segmento de Cibersegurança onde
as margens são maiores, em detrimentos dos outros segmentos.
b.

Estrutura de capital

Em 30 de junho de
Em 31 de dezembro de
(%)
(%)
(R$
mil–
exceto 2021
Passivo
2020
Passivo
2019
percentuais)
Total
Total
Capital Próprio(1)
6.767
3,9%
(1.555)
(0,9)%
(5.809)
Capital de Terceiros (2)
166.766
96,1%
170.886
100,9%
117.939
Capital Total(3)
173.533
100%
169.331
100%
112.130
(1)
O capital próprio corresponde ao Acervo Líquido.
(2)
O capital de terceiros é composto pela soma do Passivo circulante e não circulante.
(3)
O capital total é composto pela soma entre o Capital Próprio e o Capital de Terceiros.

(%)
Passivo
Total
(5,2)%
105,2%
100%

2018
(3.311)
84.890
81.579

(%)
Passivo
Total
(4,1)%
104,1%
100%

Conforme demonstrado na tabela acima, houve um aumento nominal do capital de terceiros significativo ao
longo dos exercícios. Esta é uma estratégia adotada pelo Grupo ISH, para fins de extrair benefícios de sua
alavancagem financeira, minimizando a utilização de capital próprio, vale ressaltar que especialmente nestes
exercícios, o Grupo ISH foi impactado pelas variações das provisões para indenizações trabalhistas.
O Grupo ISH acredita que detém uma estratégia definida para a gestão de recursos, de forma que possui liquidez
e recursos de capital suficientes para honrar suas obrigações assumidas apresentadas nas demonstrações
contábeis até a data deste Formulário de Referência, embora não possa garantir que tal situação seja mantida
nos próximos exercícios. Contudo, caso seja necessário, o Grupo ISH buscará outras formas de aporte de Capital
para financiar suas atividades, dado que esse nível de alavancagem teve respectiva melhora findo o primeiro
semestre de 2021.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações contábeis combinadas para este item. Vide item 10.1
deste Formulário de Referência.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas
Não se aplica uma análise com base nas demonstrações contábeis combinadas para este item. Vide item 10.1
deste Formulário de Referência.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Não se aplica uma análise com base nas demonstrações contábeis combinadas para este item. Vide item 10.1
deste Formulário de Referência.
f.

Níveis de endividamento e características das dívidas

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações contábeis combinadas para este item. Vide item 10.1
deste Formulário de Referência.
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i. Contratos de empréstimos e financiamento relevantes
Os empréstimos e financiamentos tomados pelo Grupo ISH, bem como o saldo de cada um nas datas conforme
demonstrados nas tabelas abaixo:
Modalidade (1)
Circulante
Cartão BNDES
Capital de Giro
Leasing
Crédito direto ao consumidor - CDC
Conta Garantida
Juros a apropriar
Total - Circulante
Não circulante
Cartão BNDES
Capital de giro
Leasing
Crédito direto ao consumidos – CDC
Juros a apropriar
Total - Não Circulante
Total – Empréstimos e financiamentos
(1)

Vencimento Encargos

Em 30 de junho de Em 31 de dezembro de:
2021
2020
2019
2018
Em R$ mil

2025
2022
2023
2023
N/A

30.151
1.505
464
-

2025
2022
2023
2023

1,31% a.m
0,65% a 1,06% + CDI a.a
0,98% a 1,25% a.m
1,00 a 1,18% a.m
1,89% a.m

1,31% a.m.
0,65% a 1,06% + CDI a.a
0,98% a 1,25% a.m
1,00 a 1,18% a.m

32.120

1.271
24.916
2.208
560
28.955

97
31.554
3.812
563
2.100
(5.131)
32.995

124
19.691
3.321
138
1.500
(3.672)
21.102

61.487
335
245
62.067
94.187

665
62.202
893
445
64.205
93.160

112
16.514
2.866
427
(335)
19.584
52.579

142
16.816
3.079
150
(1.714)
18.473
39.575

Os contratos contidos na tabela acima estão agrupados por modalidade de contrato.

Em 24 de setembro de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 7.605.720, no valor
de R$ 3.400 mil, com vencimento em 24 de setembro de 2024 em favor do Banco ABC Brasil S.A. A remuneração
é de 100% do CDI acrescido de uma taxa fixa de 0,57% ao mês. Os pagamentos são realizados mensalmente.
Como garantia deste financiamento, foi realizada a (i) cessão fiduciária de ativos; (ii) garantia complementar do
Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); e (iii) garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune
(avalista) e João Paulo Barros da Silva Pinto (avalista). Em 24 de Maio de 2021 foi realizado um aditivo desse
contrato onde vencimento passou para 24 de Março de 2025. Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de
R$ 3.319 mil.
Em 10 de fevereiro de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 12.653.222, no valor
de R$ 1.400 mil, com vencimento em 10 de fevereiro 2023 em favor do Banco Bradesco S.A. A remuneração é
de 10,57% ao ano. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como garantia deste financiamento, foi
realizada (i) penhor de direitos creditórios; (ii) penhor de títulos de crédito; (iii) penhor de bens móveis; (iv)
alienação fiduciária de bens móveis; (v) cessão fiduciária de títulos de crédito e/ou direitos; e (vi) garantia
fidejussória do Sócio Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de
R$ 829 mil.
Em 3 de setembro de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 14.171.568, no valor
de R$ 3.000 mil, com vencimento em 3 de setembro de 2025 em favor do Banco Bradesco S.A. A remuneração é
de 9,98% ao ano. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como garantia deste financiamento, foi realizada
a garantia fidejussória do Sócio Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista) e a garantia complementar do Fundo
Garantidor para Investimentos (FGI). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 3.223 mil.
Em 25 de abril de 2019, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 12.055.431, no valor de
R$ 1.685 mil, com vencimento em 25 de abril de 2022 em favor do Banco Bradesco S.A. A remuneração é de
14,57% ao ano. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como garantia deste financiamento, foi realizada
(i) penhor de direitos creditórios; (ii) penhor de títulos de crédito; (iii) penhor de bens móveis; (iv) alienação
fiduciária de bens móveis (v) cessão fiduciária de títulos de crédito e/ou direitos; e (vi) garantia fidejussória do
Sócio Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 650 mil.
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Em 3 de setembro de 2020, a Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda. emitiu a Cédula de Crédito
Bancário de nº 14.172.729 no valor de R$ 3.000 mil, com vencimento em 3 de setembro de 2025 em favor do
Banco Bradesco S.A. A remuneração é de 9,9828% ao ano. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como
garantia deste financiamento, foi realizada a garantia fidejussória do Sócio Rodrigo Volk Etienne Dessaune
(avalista) e garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI). Em 30 de junho de 2021, o
saldo devedor era de R$ 3.223 mil.
Em 24 de julho de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 43.013.982.262, no valor
de R$ 7.000 mil, com vencimento em 24 de julho de 2025 em favor do Banco Bradesco S.A. A remuneração é de
9,029% ao ano. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como garantia deste financiamento, foi realizada
a garantia fidejussória do Sócio Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista) e a garantia complementar do Fundo
Garantidor para Investimentos (FGI). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$8.028 mil.
Em 27 de agosto de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 920.762, no valor de
R$ 10.000 mil, com vencimento em 27 de agosto de 2024 em favor da Caixa Econômica Federal. A remuneração
é de 0,71 % ao mês. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como garantia deste financiamento, foi
realizada a garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista) e Renato Jager Patrocinio
(avalista), e garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI). Em 30 de junho de 2021, o
saldo devedor era de R$ 9.170 mil.
Em 23 de junho de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 343.102.975, no valor
de R$ 14.800 mil, com vencimento em 27 de junho de 2023 em favor do Banco do Brasil S.A. A remuneração é
de 100% do CDI acrescido de uma taxa fixa de 5,35% ao ano. Os pagamentos são realizados mensalmente. Como
garantia deste financiamento, foi realizada a (i) cessão de direitos creditórios; (ii) cessão fiduciária de direitos
creditórios; e (iii) garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista), Renato Jager
Patrocinio (avalista), Allan Marcelo de Campos Costa (avalista), e Armsthon Hamer Reis Zanelato (avalista). Em
30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 11.840 mil.
Em 30 de outubro de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 343.103.036, no valor
de R$ 6.000 mil, com vencimento em 7 de outubro de 2024 em favor do Banco do Brasil S.A. A remuneração é
de 100% do CDI acrescido de spread representado pelo percentual fixo de 4,55% ao ano. Os pagamentos são
realizados mensalmente. Como garantia deste financiamento, foi realizada a (i) cessão fiduciária de direitos
creditórios; e (ii) garantia fidejussória do Sócio Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista). Em 30 de junho de 2021,
o saldo devedor era de R$ 6.000 mil.
Em 15 de janeiro de 2019, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 82.559/1, no valor de
R$ 4.000 mil, com vencimento em 25 de abril de 2022 em favor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
(BANDES). A remuneração é 7% ao ano sobre a variação acumulada da SELIC. Como garantia deste
financiamento, foi realizada a (i) garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); (ii)
cessão fiduciária de direitos creditórios; e (iii) garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune
(avalista), Renato Jager Patrocinio (avalista), Allan Marcelo de Campos Costa (avalista), Armsthon Hamer Reis
Zanelato (avalista), Eliane Caetano Arreco Zanelato, Joelma Savergnin (avalista), e Júlia Falqueato Bragatto Barros
(avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$1.148 mil.
Em 23 de novembro de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 83.771/1, no valor
de R$ 10.000 mil, com vencimento em 25 de novembro de 2024 em favor do Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo (BANDES). A remuneração é 6% ao ano sobre a variação acumulada da SELIC. Como garantia deste
financiamento, foi realizada a garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e a garantia
fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista), João Paulo Barros da Silva Pinto (avalista),
Renato Jager Patrocinio (avalista), Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda. (avalista), e Júlia Falqueato
Bragatto Barros (avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 9.761 mil.
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Em 3 de agosto de 2020, a Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda. emitiu a Cédula de Crédito Bancário
de nº 1.657.219.679, no valor de R$ 1.041 mil, com vencimento em 3 de agosto de 2024 em favor do Banco Itaú
. A remuneração é de 12,549% ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada garantia complementar
do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune
(avalista), João Paulo Barros da Silva Pinto (avalista), e Júlia Falqueato Bragatto Barros (avalista). Em 30 de junho
de 2021, o saldo devedor era de R$ 1.021 mil.
Em 3 de agosto de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 1.657.224.125, no valor
de R$ 4.199 mil, com vencimento em 6 de agosto de 2024 em favor do Banco Itaú . A remuneração é de 12,549%
ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada a garantia complementar do Fundo Garantidor para
Investimentos (FGI) e a garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista), João Paulo
Barros da Silva Pinto (avalista), e Júlia Falqueato Bragatto Barros (avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo
devedor era de R$ 4.115 mil.
Em 20 de julho de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 1.003.838, no valor de
R$ 1.700 mil, com vencimento em 16 de julho de 2021 em favor do Banco Safra . A remuneração é de 11,22% ao
ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada a garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne
Dessaune (avalista), João Paulo Barros da Silva Pinto (avalista), e Júlia Falqueato Bragatto Barros (avalista). Em
30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 462 mil.
Em 20 de julho de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 1.003.846, no valor de
R$ 3.144 mil, com vencimento em 22 de julho de 2024 em favor do Banco Safra. A remuneração é de 13,89% ao
ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada a garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne
Dessaune (avalista), João Paulo Barros da Silva Pinto (avalista), e Júlia Falqueato Bragatto Barros (avalista). Em
30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 2.842 mil.
Em 1 de junho de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 333.874.300.000.011.990,
no valor de R$ 1.480 mil com vencimento 1 de junho de 2022 em favor do Banco Santander. A remuneração é
10,69%. Como garantia deste financiamento, foi realizada garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne
Dessaune (avalista), e João Paulo Barros da Silva Pinto (avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era
de R$ 844 mil.

617

PÁGINA: 193 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
Em 21 de agosto de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu o aditamento à Cédula de Crédito Bancário de nº
333.874.300.000.011.990, no valor de R$ 10.000 mil com vencimento em 21 de agosto de 2025 em favor do
Banco Santander. A remuneração é de 11,35% ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada a (i)
cessão fiduciária de direitos creditórios; (ii) cessão fiduciária de títulos de crédito; (iii) alienação fiduciária de
bens; (iv) cessão fiduciária de títulos de crédito e/ou direitos; e (v) garantia complementar do Fundo Garantidor
para Investimentos (FGI); e (vi) garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista), João
Paulo Barros da Silva Pinto (avalista), e Armsthon Hamer Reis Zanelato (avalista). Em 30 de junho de 2021, o
saldo devedor era de R$ 10.000 mil.
Em 5 de maio de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 6.019.195.407-01, no
valor de R$ 2.000 mil com vencimento em 15 de maio de 2022 em favor do Banco Santander. A remuneração é
da variação da SELIC com sobretaxa fixa de 0,10% ao ano acrescida de spread BNDES e Agente representados,
respectivamente, pelo percentual fixo de 1,25% e 8% ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada
garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (avalista), e João Paulo Barros da Silva Pinto
(avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 1.222 mil.
Em 12 de julho de 2020, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 88.754-6, no valor de
R$ 2.124 mil com vencimento em 17 de janeiro de 2024 em favor do Banco Daycoval. A remuneração é da
variação da SELIC com sobretaxa fixa de 1,12% ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada garantia
complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e garantia fidejussória do Sócio Rodrigo Volk
Etienne Dessaune (avalista). Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$ 1.876 mil.
Em 12 de setembro de 2019, a ISH Tecnologia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 359.675, no valor
de R$ 2.034 mil com vencimento em 12 de setembro de 2021 em favor do Money Plus Sociedade de Crédito ao
Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. A remuneração é da variação da SELIC com sobretaxa
fixa de 1,14% ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizada garantia complementar do Fundo
Garantidor para Investimentos (FGI) e a garantia fidejussória dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (devedor
solidário), João Paulo da Silva Pinto (devedor solidário), e Allan Marcelo de Campos Costa (devedor solidário).
Em 30 de junho de 2021, o saldo devedor era de R$380 mil.
Em 12 de Maio de 2021, a ISH Tecnlogia S.A. emitiu a Cédula de Crédito Bancário de nº 1037126, no valor de
R$12.000 mil com vencimento em 29 de abril de 2024 em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. A remuneração
é prefixada com juros equivalentes a 12,22933% ao ano. Como garantia deste financiamento, foi realizado
garantia deste financiamento dos Sócios Rodrigo Volk Etienne Dessaune (devedor solidário), João Paulo da Silva
Pinto (devedor solidário). Em 30 de Junho de 2021, o saldo devedor era de R$12.000 mil.
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
O Grupo ISH não possui outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras. Os Diretores
acreditam que o Grupo ISH possui um relacionamento próximo com as principais instituições financeiras no
mercado brasileiro, com disponibilidade de linhas de crédito em caso de demandas adicionais de capital de giro.
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iii. Grau de subordinação entre as dívidas
Nenhuma das dívidas do Grupo ISH existentes em 30 de junho de 2021 possuem cláusula específica de
subordinação, de forma que não há relação de preferência entre elas. O grau de subordinação entre as dívidas
do Grupo ISH é determinado de acordo com as disposições da legislação em vigor.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário.
Em 30 de junho de 2021, o Grupo ISH possui linhas de crédito com cláusulas restritivas (covenants). Os contratos
de empréstimos e financiamentos do Grupo ISH que possuem cláusulas restritivas estão listados abaixo:
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito – Empréstimo – nº 7.605.720, celebrado em
24 de setembro de 2020 entre a ISH Tecnologia e o Banco ABC Brasil S.A. – impõe restrições à alteração ou
modificação da composição do capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou
cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo – nº 7.605.720, celebrada em 24 de setembro de 2020 entre a ISH
Tecnologia e o Banco ABC Brasil S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da composição do capital
social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro – nº 12.653.222, celebrada em 10 de fevereiro de 2020
entre a ISH Tecnologia e o Banco Bradesco S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da composição do
capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do
controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro– nº 14.171.528, celebrada em 3 de setembro de 2020
entre a ISH Tecnologia e o Banco Bradesco S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da composição do
capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do
controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro – nº 12.055.431, celebrada em 25 de abril de 2019 entre
a ISH Tecnologia e o Banco Bradesco S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da composição do capital
social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro Aval– nº 14.172.729, celebrada em 3 de setembro de
2020 entre a Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda. e o Banco Bradesco S.A. – impõe restrições à
alteração ou modificação da composição do capital social da Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda.,
bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, sem
a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro Aval– nº 43.013.982.262, celebrada em 24 de julho de
2020 entre a ISH Tecnologia e o Banco Bradesco S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da
composição do capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta
ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Giro Caixa Empresarial MGE– nº 920.762, celebrada em 27 de agosto
de 2020 entre a ISH Tecnologia e a Caixa Econômica Federal – impõe restrições à alteração ou modificação da
composição do capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta
ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
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Célula de Crédito Bancário – Empréstimo– nº 343.102.975, celebrada em 23 de junho de 2020 entre a ISH
Tecnologia e o Banco do Brasil S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da composição do capital social
da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Giro BB – n° 343.102.975, celebrada em 23 de junho de 2020 entre a
ISH Tecnologia e o Banco do Brasil S.A. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição do capital
social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à não manutenção (1) da razão entre a
dívida líquida e o EBITDA menor ou igual a (1.i) 2x (duas vezes) em 2020; (1.ii) 1,75x (uma vez e setenta cinco)
em 2021; e (1.iii) 1,5x (uma vez e meia) em 2022. A dívida líquida é o valor da dívida menos as disponibilidades
e ativos decorrentes de instrumentos financeiros – derivativos.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo– nº 343.103.036, celebrada em 30 de outubro de 2020 entre a ISH
Tecnologia e o Banco do Brasil S.A. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição do capital
social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à alteração do controle social das
controladas que resulte em perda de nosso controle societário, direto ou indireto dessas empresa.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro– n° 1.657.219.679, celebrada em 3 de agosto de
2020 entre a Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda. e o Banco Itaú. – impõe restrições (i) à alteração
ou modificação da composição do capital social da Integrasys Comércio e Serviço de Informática Ltda., bem como
qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e
expressa anuência do credor; e (ii) à alteração do objeto social, ou de sua atividade principal ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos do seu ativo permanente.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro – nº 1.657.224.125, celebrada em 3 de agosto de
2020 entre ISH Tecnologia S.A. e o Banco Itaú. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição
do capital social da ISH Tecnologia S.A. bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta,
do controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à alteração do objeto social,
ou de sua atividade principal ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou
direitos do seu ativo permanente.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Mútuo– nº 1.003.838,, celebrada em 20 de julho de 2020 entre ISH
Tecnologia S.A. e o Banco Safra. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição do capital social
da ISH Tecnologia S.A. bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à oneração ou alienação de ativos
financeiros (tais como, mas não se limitando a, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários) de forma
substancial ou total, salvo em garantia proveniente de contrato com BNDES.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Mútuo – nº 1.003.846, celebrada em 20 de julho de 2020 entre ISH
Tecnologia S.A. e o Banco Safra. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição do capital social
da ISH Tecnologia S.A. bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à oneração ou alienação de ativos
financeiros (tais como, mas não se limitando a, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários) de forma
substancial ou total, salvo em garantia proveniente de contrato com BNDES.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo PEAC – nº 00333874300000012450, celebrada em 1 de junho de 2020
entre a ISH Tecnologia e o Banco Santander S.A. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição
do capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do
controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
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Aditamento à Célula de Crédito Bancário – Empréstimo PEAC – nº 00333874300000012450, celebrado em 21 de
agosto de 2020 entre a ISH Tecnologia e o Banco Santander S.A. – impõe restrições (i) à alteração ou modificação
da composição do capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta
ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à não manutenção
(1) da razão entre a dívida líquida e o EBITDA menor ou igual a 2,5x (duas vezes e meia) a partir de 2020 até a
integral liquidação das obrigações assumidas no âmbito da Cédula de Crédito Bancário em questão. A dívida
líquida é o valor da dívida menos as disponibilidades e ativos decorrentes de instrumentos financeiros –
derivativos.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro – nº 6.019.195.407-01 celebrada em 5 de maio de
2020 entre a ISH Tecnologia e o Banco Santander S.A. – impõe restrições à alteração ou modificação da
composição do capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta
ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo Crédito Livre (FGI) – nº 88.754-6, celebrada em 12 de julho de 2020
entre a ISH Tecnologia e o Banco Daycoval – impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição do
capital social da ISH Tecnologia, bem como qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do
controle societário/acionário, sem a prévia e expressa anuência do credor; e (ii) à alteração do controle ou troca
de gestão financeira.
Célula de Crédito Bancário – Empréstimo– nº 359.675, celebrada em 12 de setembro de 2019, entre a ISH
Tecnologia e o Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. –
impõe restrições (i) à alteração ou modificação da composição do capital social da ISH Tecnologia, bem como
qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, sem a prévia e
expressa anuência do credor; (ii) à alteração do objeto social; e (iii) à alienação, cessão, doação ou transferência,
por qualquer meio, de bens, ativos ou direitos de propriedade previstas no âmbito da Cédula de Crédito Bancário
em questão.

g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 30 de junho de 2021, o Grupo ISH não apresentava empréstimos contratados e não utilizados.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações abaixo são referentes às demonstrações de resultado combinado do Grupo ISH referentes ao
período de seis meses findo em junho de 2021 e 2020 e aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMBINADO
ANÁLISE COMPARATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMBINADO PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
Período de seis meses findo em
30 de junho de
AV (%)
2020
AV (%)

AH (%)

131.375
(86.871)
44.504
(22.343)
(3.917)
749
18.993
(6.101)
1.192
(4.909)

100,0%
(66,1)%
33,9%
(17,0)%
(3,0)%
0,6%
14,5%
(4,6)%
0,9%
(3,7)%

97.040
(64.817)
32.223
(12.896)
(8.540)
(66)
10.721
(4.646)
517
(4.129)

100,0%
(66,8)%
33,2%
(13,3)%
(8,8)%
(0,1)%
11,0%
(4,8)%
0,5%
(4,3)%

35,4%
34,0%
38,1%
73,3%
(54,1)%
N/A
77,2%
31,3%
130,6%
18,9%

14.084
(5.628)
852
9.308

10,7%
(4,3)%
0,6%
7,1%

6.592
(2.992)
585
4.255

6,8%
(3,1)%
0,6%
4,4%

113,7%
92,6%
45,6%
118,8%

2021
(R$ mil, exceto %)
Receita líquida
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro Bruto
Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social - Corrente
Imposto de renda e contribuição social - Diferido
Lucro líquido do período

Receita líquida
A receita líquida aumentou em R$ 34.335 mil, ou 35,4%, e passou de R$ 97.040 mil no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020, para R$ 131.375 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021,
principalmente devido crescimento orgânico do Grupo ISH, aumento da base de vendas, aumento da capacidade
de atendimento de serviços, através do aumento de produtividade, e maior inserção em outros segmentos de
mercado como pequenas e médias empresas (PME) e FINTECS. Nesse sentido, destaca-se a evolução da receita
líquida obtida por serviços de managed security services no segmento de Cibersegurança. A evolução da receita
líquido por segmento operacional foi como segue:
(em milhares de R$,
exceto %)
Cybersegurança
Infraestrutura
Cloud services
Total – Receita líquida

Período de seis meses findo em
30 de junho de
2021
2020
105.409
67.981
16.605
22.593
9.361
6.466
131.375
97.040

Variação
R$
37.428
-5.988
2.895
34.335
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Custos dos produtos vendidos e serviços prestados
O saldo de custos operacionais aumentou em R$ 22.054 mil, ou 34,0%, de R$ 64.817 mil no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020, para R$ 86.871 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021,
principalmente devido ao aumento de custos de mão de obra, em função da estratégia da Companhia de
antecipar o crescimento de seu quadro de colaboradores considerando o crescimento histórico de receita, de
modo que o custo de mão de obra aumentou de R$ 18.611 mil no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020, para R$ 41.060 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. A evolução dos custos dos
produtos vendidos e serviços prestados por segmento operacional foi como segue:
(em milhares de R$,
exceto %)
Cybersegurança
Infraestrutura
Cloud services
Total – Custos dos
produtos vendidos e
serviços prestados

Período de seis meses findo em
30 de junho de
2021
2020
(69.285)
(39.361)
(11.261)
(20.490)
(6.325)
(4.966)

Variação
R$
(29.924)
9.229
(1.359)

%
76,0%
(45,0)%
27,4%

(86.871)

(22.054)

34,0%

(64.817)

Lucro bruto
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro bruto aumentou de R$ 32.223 mil no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, para R$ 44.504 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, representando um crescimento de R$ 12.281 mil ou 38,1%.
Despesas e receitas operacionais
As despesas e receitas operacionais aumentaram em R$ 4.009 mil ou 18,6%, passando de R$ 21.502 mil, no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, para R$ 25.511 mil no período de seis meses findo em 30
de junho de 2021, em razão das seguintes variações:
Redução de R$ 4.623 mil ou 54,1% nas despesas de vendas, que passaram de R$ 8.540 mil no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 para R$ 3.917 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021,
principalmente devido ao reposicionamento das políticas comerciais do Grupo ISH e aumento do rebate de
verbas de propaganda, conforme negociações com fornecedores.
Aumento de R$ 9.447 mil ou 73,3% nas despesas administrativas, que passaram de R$ 12.896 mil no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020, para R$ 22.343 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, em função principalmente de provisões para indenizações trabalhistas quanto aos contratos firmados com
pessoas jurídicas e representantes comerciais e ao aumento do backoffice parcial para suportar o crescimento
da operação.
Resultado financeiro, líquido
O resultado financeiro líquido cresceu R$ 780 mil ou 18,9% de uma despesa financeira líquida de R$ 4.129 mil no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, para uma despesa financeira líquida de R$ 4.909 mil no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, em decorrência, principalmente, do aumento das despesas
financeiras, de R$ 4.646 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 para R$ 6.101 mil no período
de seis meses findo em 30 de junho de 2021, ocasionada, principalmente pelo aumento do endividamento
bancário para suportar as operações de vendas, buscando linhas para funding dos equipamentos nos contratos
fechados.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social
totalizou R$ 14.084 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, comparado a R$ 6.592 mil no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, representando um aumento de R$ 7.492 mil ou 113,7%.
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Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
A despesa de imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) na comparação entre o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021 e o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, aumentou R$
2.439 mil ou 104,4%, passando de R$ 2.337 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, para R$
4.776 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. O regime de apuração é de lucro real, de
forma que os valores registrados nos resultados contemplam os impostos devidos e os calculados sobre
diferenças temporárias, controladas em registros próprios extra contabilmente.
Lucro líquido do período
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro líquido no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021 foi de R$ 9.308 mil, um aumento de R$ 5.053 mil ou 118,8% quando comparado ao lucro líquido no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.

ANÁLISE COMPARATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMBINADO PARA OS EXERCÍCIOS
SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(R$ mil, exceto %)
Receita líquida
Custos dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro Bruto
Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social –
Corrente
Imposto de renda e contribuição social –
Diferido
Lucro líquido do exercício

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
AV (%)
2019

AV (%)

AH (%)

223.263
(153.387)

100,0%
(68,7)%

156.042
(103.447)

100,0%
(66,3)%

43,1%
48,3%

69.876
(30.824)
(20.131)
802
19.723

31,3%
(13,8)%
(9,0)%
0,4%
8,8%

52.595
(24.723)
(12.938)
(94)
14.840

33,7%
(15,8)%
(8,3)%
(0,1)%
9,5%

32,9%
24,7%
55,6%
N/A
32,9%

(10.638)
1.150
(9.488)
10.235

(4,8)%
0,5%
(4,2)%
4,6%

(10.841)
403
(10.438)
4.402

(6,9)%
0,3%
(6,7)%
2,8%

(1,9)%
185,4%
(9,1)%
132,5%

(5.331)

(2,4)%

(1.510)

(1,0)%

253,0%

2.194

1,0%

(15)

(0,0)%

N/A%

7.098

3,2%

2.877

1,8%

146,7%
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Receita líquida
A receita líquida aumentou em R$ 67.221 mil, ou 43,1%, de R$ 156.042 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, para R$ 223.263 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
principalmente devido ao aumento da demanda pelos produtos do Grupo ISH em função da realidade de
trabalho remoto imposta pela pandemia da COVID-19. O crescimento dos demais serviços gerenciados (managed
security services) também representou uma importante fonte de receita do Grupo ISH. A evolução da receita
líquida por segmento operacional foi como segue:
(em milhares de R$,
exceto %)
Cybersegurança
Infraestrutura
Cloud services
Total – Receita líquida

Exercício findo em
31 de dezembro de
2020
139.549
68.270
15.444
223.263

Variação
R$
41.823
21.571
3.826
67.221

2019
97.726
46.699
11.618
156.042

%
42,8%
46,2%
32,9%
43,1%

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
O custo dos produtos vendidos e serviços prestados aumentou em R$49.940 mil, ou 48,3%, de R$ 103.447 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$153.387 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, principalmente devido ao aumento do custo de equipamentos e softwares, de R$
43.333 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 61.312 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, ao aumento do custo de mão de obra que passou de R$ 23.077 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 45.320 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020. A evolução dos custos dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento
operacional foi como segue:
(em milhares de R$,
exceto %)
Cybersegurança
Infraestrutura
Cloud services
Total – Custos dos
produtos vendidos e
serviços prestados

Exercício findo em
31 de dezembro de
2020
(94.444)
(48.923)
(10.020)

2019
(64.443)
(31.233)
(7.771)

Variação
R$
(30.001)
(17.690)
(2.249)

%
46,6%
56,6%
28,9%

(153.387)

(103.447)

(49.940)

48,3%

Lucro bruto
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro bruto aumentou de R$ 52.595 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 69.876 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 17.281 mil ou 32,9%.
Despesas e receitas operacionais
As despesas e receitas operacionais aumentaram em R$ 12.398 mil ou 32,8%, passando de R$ 37.755 mil, no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 50.153 mil no mesmo exercício encerrado em
dezembro de 2020, em razão das seguintes variações:
Aumento de R$ 6.101 mil ou 24,7 % nas despesas administrativas, que passaram de R$ 24.723 mil, para R$ 30.824
mil em função principalmente da inflação de 4,5% do período e aumento das despesas com pessoal, por aumento
das despesas com bônus e participação nos lucros dos representantes comerciais e serviços de terceiros, que
passou de R$ 15.293 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 20.694 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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Aumento de R$ 7.193 mil ou 55,6% nas despesas de vendas, que passaram de R$ 12.938 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019 mil para R$ 20.131 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020, principalmente relacionado ao aumento das despesas com comissões, que passou de R$ 10.388 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 17.889 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020.
Resultado financeiro, líquido
O resultado financeiro líquido reduziu R$ 950 mil ou 9,1% de uma despesa financeira líquida de R$ 10.438 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para uma despesa financeira líquida de R$ 9.488 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em decorrência dos seguintes fatores:
Aumento na receita financeira, no montante de R$ 747 mil ou 185,4%, que passou de R$ 403 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 1.150 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, em decorrência principalmente da remensuração de contratos de arrendamento.
Redução na despesa financeira, no montante de R$ 203 mil ou 1,9%, que totalizou R$ 10.638 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e R$ 10.841 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, ocasionada, principalmente, pela redução dos juros sobre empréstimos e financiamentos em virtude
da redução do CDI no período, além da estratégia do Grupo ISH de antecipar os empréstimos contratados com
custos maiores, e substituição por outros empréstimos com custo de capital inferior.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social
totalizou R$ 10.235 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$ 4.402 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$5.833 mil ou 132,5%
entre os períodos.
Imposto de Renda e Contribuição Social (corrente e diferido)
A despesa de imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) aumentou R$ 1.612 mil ou 105,7%,
passando de R$ 1.525 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$3.137 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. O regime de apuração é de lucro real, de forma que os
valores registrados nos resultados contemplam os impostos devidos e os calculados sobre diferenças
temporárias, controladas em registros próprios extra contabilmente.
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Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 totalizou R$ 7.098 mil, um aumento de R$ 4.221 mil ou 146,7% se comparado ao lucro líquido de R$
2.877 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

ANÁLISE COMPARATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMBINADO PARA OS EXERCÍCIOS
SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(R$ mil, exceto %)
Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro Bruto
Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuiçãoCorrente
Imposto de renda e contribuição Diferido
Lucro líquido do exercício

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
AV (%)
2018

AV (%)

AH (%)

156.042
(103.447)

100,0%
(66,3)%

120.324
(72.135)

100,0%
(60,0)%

29,7%
43,4%

52.595
(24.723)
(12.938)
(94)
14.840

33,7%
(15,8)%
(8,3)%
(0,1)%
9,5%

48.189
(21.666)
(5.977)
(256)
20.290

40,0%
(18,0)%
(5,0)%
(0,2)%
16,9%

9,1%
14,1%
116,5%
(63,3)%
(26,9)%

(10.841)
403
(10.438)
4.402

(6,9)%
0,3%
(6,7)%
2,8%

(11.336)
873
(10.463)
9.827

(9,4)%
0,7%
(8,7)%
8,2%

(4,4)%
(53,8)%
(0,2)%
(55,2)%

(1.510)

(1,0)%

(4.963)

(4,1)%

(69,6)%

(15)

(0,0)%

540

0,4%

N/A

2.877

1,8%

5.404

4,5%

(46,8)%

Receita líquida
A receita líquida aumentou em R$ 35.718 mil, ou 29,7%, de R$ 120.324 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, para R$ 156.042 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
principalmente devido ao incremento substancial de novos clientes nos serviços gerenciados (managed security
services), conforme estratégia de aumento de clientes e pipeline do Grupo ISH. A evolução da receita líquida por
segmento operacional foi como segue:
(em milhares de R$,
exceto %)
Cybersegurança
Infraestrutura
Cloud services
Total – Receita líquida

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019
97.726
46.699
11.618
156.042

Variação
R$
27.333
5.012
3.374
35.718

2018
70.393
41.687
8.244
120.324

627

%
38,8%
12,0%
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Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
O custo dos produtos vendidos e serviços prestados aumentou em R$ 31.312 mil, ou 43,4%, de R$ 72.135 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 103.447 mil no exercício social encerrado em
dezembro de 2019, principalmente devido ao aumento do custo com (i) mão de obra que passou de R$ 13.277
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 23.077 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; (ii) equipamentos e softwares, que passou de R$36.846 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$43.333 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; e (iii) serviços de terceiros, que passou de R$4.726 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 para R$12.626 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A evolução dos custos dos
produtos vendidos e serviços prestados por segmento operacional foi como segue:

(em milhares de R$,
exceto %)
Cybersegurança
Infraestrutura
Cloud services
Total – Custos dos
produtos vendidos e
serviços prestados

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019
(64.443)
(31.233)
(7.771)

2018
(42.481)
(24.758)
(4.896)

Variação
R$
(21.962)
(6.475)
(2.875)

%
51,7%
26,2%
58,7%

(103.447)

(72.135)

(31.312)

43,4%

Lucro bruto
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro bruto aumentou de R$ 48.189 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 52.595 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, representando uma aumento de R$ 4.406 mil ou 9,1%.
Despesas e receitas operacionais
As despesas e receitas operacionais aumentaram em R$ 9.856 mil ou 35,3%, passando de R$ 27.899 mil, no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 37.755 mil no exercício social encerrado em
dezembro de 2019, em razão das seguintes variações:
Aumento de R$ 3.057 mil ou 14,1% nas despesas administrativas, que passaram de R$ 21.666 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 24.723 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 em função principalmente da inflação de 4,3% do período, e do aumento das despesas com
pessoal, por aumento das despesas com bônus e participação nos lucros dos representantes comerciais e
serviços de terceiros, que passou de R$ 13.595 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
para R$ 15.293 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Aumento de R$ 6.961 mil ou 116,5% nas despesas de vendas, que passaram de R$ 5.977 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 12.938 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, principalmente devido ao aumento dos gastos com comissões, que passou de R$ 3.404 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 10.388 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
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Resultado financeiro, líquido
O resultado financeiro líquido apresentou uma redução de R$ 25 mil ou 0,2% de uma despesa financeira líquida
de R$ 10.463 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para uma despesa financeira líquida
de R$10.438 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em decorrência das seguintes
variações:
Redução na receita financeira, no montante de R$ 470 mil ou 53,8%, que passou de R$ 873 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 403 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, em decorrência principalmente da queda da variação monetária ativa, que passou de R$ 325 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 71 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Redução na despesa financeira, no montante de R$ 495 mil ou 4,4%, que registrou R$ 11.336 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e R$ 10.841 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, ocasionada, principalmente pela redução dos juros de parcelamentos, que passou de R$ 2.015 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 1.675 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social
representou um lucro no montante de R$4.402 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
comparado a um lucro de R$ 9.827 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 representando
uma redução de R$ 5.425 mil ou 55,2% entre os períodos.
Imposto de Renda e Contribuição Social (corrente e diferido)
A despesa de imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) reduziu R$ 2.898 mil ou 65,5%,
passando de R$ 4.423 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 1.525 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. O regime de apuração é de lucro real, de forma que os
valores registrados nos resultados contemplam os impostos devidos e os calculados sobre diferenças
temporárias, controladas em registros próprios extra contabilmente.
Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores apresentados acima, o lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 totalizou R$ 2.877 mil, representando uma redução de R$ 2.527 mil ou 46,8% se comparado ao lucro
líquido de R$ 5.404 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
BALANÇO PATRIMONAL
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO
DE 2020

(R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante

Em 30 de
AV (%)
junho de 2021

Em 31 de dezembro
AV (%)
de 2020

AH (%)

6.171
22.147
47.535
7.489
13.161
10.908
107.411

17.505
16.407
54.250
8.974
8.316
6.869
112.321

(64,7)%
35,0%
(12,4)%
(16,5)%
58,3%
58,8%
(4,4)%

3,6%
12,8%
27,4%
4,3%
7,6%
6,3%
61,9%
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Não circulante
Contas a receber
Títulos e valores mobiliários
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos
e
financiamentos
Obrigações tributárias
Imposto
de
renda
e
contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamentos de tributos
Passivo de arredamento
Partes relacionadas
Outros Passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos
e
financiamentos
Parcelamentos de tributos
Passivo de arrendamento
Obrigações trabalhistas
Outros Passivos
Total
do
passivo
não
circulante
Acervo líquido
Total do passivo e acervo
líquido

3.211
2.528
19.321
5.638
215
13.911
10.881
10.417
66.122
173.533

1,9%
1,5%
11,1%
3,2%
0,1%
8,0%
6,3%
6,0%
38,1%
100,0%

21
2.957
13.794
4.787
267
13.160
11.445
10.579
57.010
169.331

0,0%
1,7%
8,1%
2,8%
0,2%
7,8%
6,8%
6,2%
33,7%
100,0%

N/A
(14,5)%
40,1%
17,8%
(19,5)%
5,7%
(4,9)%
(1,5)%
16,0%
2,5%

22.868

13,2%

34.713

20,5%

(34,1)%

32.120

18,5%

28.955

17,1%

10,9%

2.651

1,5%

3.806

2,2%

(30,3)%

9.046

5,2%

3.498

2,1%

158,6%

9.846
1.011
878
1
1.267
79.688

5,7%
0,6%
0,5%
0,00%
0,7%
45,9%

6.821
1.204
842
1.574
81.413

4,0%
0,7%
0,5%
0,0%
0,9%
48,1%

44,3%
(16,0)%
4,3%
N/A
(19,5)%
(2,1)%

62.067

35,8%

64.205

37,9%

(3,3)%

3.583
10.241
11.108
79

2,1%
5,9%
6,4%
0,0%

4.040
10.659
10.490
79

2,4%
6,3%
6,2%
0,0%

(11,3)%
(3,9)%
5,9%
0,0%

87.078

50,2%

89.473

52,8%

(2,7)%

6.767

3,9%

(1.555)

(0,9)%

(535,2)%

173.533

100,0%

169.331

100,0%

2,5%

Ativo circulante
O ativo circulante reduziu 4,4% ou R$ 4.910 mil, passando de R$ 112.321 mil em 31 de dezembro de 2020, para
R$ 107.411 mil em 30 de junho de 2021. O ativo circulante representava 66,3% do total do ativo em 31 de
dezembro de 2020 e 61,9% em 30 de junho de 2021. Essa variação do ativo circulante decorreu principalmente
da redução do saldo do caixa e equivalentes de caixa, que passou de R$ 17.505 mil em 31 de dezembro de 2020
para R$ 6.171 mil em 30 de junho de 2021, decorrente do aumento do saldo de partes relacionadas no período.
Ativo não circulante
O ativo não circulante aumentou R$ 9.112 mil ou 16,0%, passando de R$ 57.010 mil em 31 de dezembro de 2020
para R$ 66.122 mil em 30 de junho de 2021. O ativo não circulante representava 33,7% do total do ativo em 31
de dezembro de 2020 e 38,1% em 30 de junho de 2021. Essa variação decorreu principalmente do aumento no
saldo de partes relacionadas, que passou de R$ 13.794 mil em 31 de dezembro de 2020 para R$ 19.321 mil em
30 de junho de 2021, representando uma variação liquida de R$5.527 mil, ou 40,1%, em razão da celebração de
novo mútuo no valor de R$ 12.427 mil em 30 de junho de 2021 junto aos acionistas.
Passivo circulante
O passivo circulante reduziu 2,1%, ou R$ 1.725 mil, passando de R$ 81.413 mil em 31 de dezembro de 2020 para
R$ 79.688 mil em 30 de junho de 2021. O passivo circulante representava 48,1% do total do passivo e Acervo
líquido em 31 de dezembro de 2020 e 45,9% em 30 de junho de 2021.
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Essa variação decorreu principalmente da redução do saldo de fornecedores que passou de R$ 34.713 mil em 31
de dezembro de 2020 para R$ 22.868 mil em 30 de junho de 2021, motivado pela estratégia do Grupo ISH em
negociar descontos com seus fornecedores para pagamentos à vista.
Passivo não circulante
O passivo não circulante teve uma redução de 2,7%, ou R$ 2.395 mil, passando de R$ 89.473 mil em 31 de
dezembro de 2020 para R$ 87.078 mil em 30 de junho de 2021. O passivo não circulante representava 52,8% do
total do passivo e Acervo líquido em 31 de dezembro de 2020 e 50,2% em 30 de junho de 2021. Essa redução
ocorreu principalmente devido à redução do saldo de empréstimos e financiamentos, motivado pela estratégia
do Grupo ISH pelo pagamento de empréstimos com custo de capital superior.
Acervo líquido
O Acervo líquido variou R$ 8.322 mil, passando de um saldo negativo de R$ 1.555 mil em 31 de dezembro de
2020 para um saldo positivo de R$ 6.767 mil em 30 de junho de 2021. O Acervo líquido representava 3,9% em
30 de junho de 2021. Essa variação, é representada basicamente pela apuração de lucro líquido de R$ 9.308 mil
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Em
31
dezembro
2020
(R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Títulos e valores mobiliários
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo e Acervo Líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações tributárias
Imposto de renda e Contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamento de tributos
Passivo de arredamento
Outros Passivos
Total do passivo circulante

de
de AV (%)

Em
31
dezembro
2019

de
de AV (%)

AH (%)

17.505
16.407
54.250
8.974
8.316
6.869
112.321

10,3%
9,7%
32,0%
5,3%
4,9%
4,1%
66,3%

20.111
805
30.641
4.490
6.542
10.038
72.627

17,9%
0,7%
27,3%
4,0%
5,8%
9,0%
64,8%

(13,0)%
N/A
77,1%
99,9%
27,1%
(31,6)%
54,7%

21
2.957
13.794
4.787
267
13.160
11.445
10.579
57.010
169.331

0,0%
1,7%
8,1%
2,8%
0,2%
7,8%
6,8%
6,2%
33,7%
100,0%

364
7.964
2.594
184
9.973
9.160
9.264
39.503
112.130

0,3%
7,1%
2,3%
0,2%
8,9%
8,2%
8,3%
35,2%
100,0%

N/A
712,4%
73,2%
84,5%
45,1%
32,0%
24,9%
14,2%
44,3%
51,0%

34.713
28.955
3.806
3.498
6.821
1.204
842
1.574
81.413

20,5%
17,1%
2,2%
2,1%
4,0%
0,7%
0,5%
0,9%
48,1%

34.261
32.995
807
3.796
4.533
671
682
1.180
78.925

30,6%
29,4%
0,7%
3,4%
4,0%
0,6%
0,6%
1,1%
70,4%

1,3%
(12,2)%
371,6%
(7,9)%
50,5%
79,4%
23,5%
33,4%
3,2%
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Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos de tributos
Passivo de arrendamento
Obrigações Trabalhistas
Outros Passivos
Total do passivo não circulante
Acervo líquido
Total do passivo e Acervo líquido

64.205
4.040
10.659
10.490
79
89.473
(1.555)
169.331

37,9%
2,4%
6,3%
6,2%
0,0%
52,8%
(0,9)%
100,0%

19.584
3.695
8.801
6.717
217
39.014
(5.809)
112.130

17,5%
3,3%
7,8%
6,0%
0,2%
34,8%
(5,2)%
100,0%

227,8%
9,3%
21,1%
56,2%
(63,6)%
129,3%
(73,2)%
51,0%

Ativo circulante
O ativo circulante aumentou 54,7% ou R$ 39.694 mil, passando de R$ 72.627 mil em 31 de dezembro de 2019,
para R$ 112.321 mil em 31 de dezembro de 2020. O ativo circulante representava 64,8% do total do ativo em 31
de dezembro de 2019 e 66,3% em 31 de dezembro de 2020. Este aumento do saldo do ativo circulante decorreu
principalmente do aumento de contas a receber de clientes, que passou de R$ 30.641 mil em 31 de dezembro
de 2019 para R$ 54.250 mil em 31 de dezembro de 2020, cuja variação se deve ao aumento no volume de clientes
e de receita líquida no período.
Ativo não circulante
O ativo não circulante aumentou em R$ 17.507 mil ou 44,3%, passando de R$ 39.503 mil em 31 de dezembro de
2019 para R$ 57.010 mil em 31 de dezembro de 2020. O ativo não circulante representava 35,2% do total do
ativo em 31 de dezembro de 2019 e 33,7% em 31 de dezembro de 2020.
Essa variação decorreu principalmente do aumento no saldo de imobilizado, que passou de R$ 9.973 mil em 31
de dezembro de 2019 para R$ 13.160 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 3.187
mil, ou 32,0%, principalmente relacionado a um aumento no saldo de Máquinas e Equipamentos em 31 de
dezembro de 2020, investimento necessário em função do aumento de clientes e de demanda. Além disso, o
saldo de Partes Relacionadas também cresceu, em função do montante de lucros antecipados distribuídos aos
sócios, que acabaram sendo superiores aos dividendos apurados ao final do exercício, levando o saldo de Partes
Relacionadas de R$ 7.964 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 13.794 mil em 31 de dezembro de 2020.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou 3,2%, ou R$ 2.488 mil, passando de R$ 78.925 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$ 81.413 mil em 31 de dezembro de 2020. O passivo circulante representava 70,4% do total do passivo e
Acervo líquido em 31 de dezembro de 2019 e 48,1% em 31 de dezembro de 2020.
Essa variação decorreu principalmente do aumento no saldo de obrigações trabalhistas, que passou de R$ 4.533
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 6.821 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de
R$ 2.288 mil, ou 50,5%, ambos ocasionados em razão do aumento de funcionários e pessoal nesse período,
resultando em um aumento no saldo de provisão de férias, encargos sociais de funcionários e Pessoas Jurídicas
em 31 de dezembro de 2020.
Passivo não circulante
O passivo não circulante teve um aumento de 129,3%, ou R$ 50.459 mil, passando de R$ 39.014 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 89.473 mil em 31 de dezembro de 2020. O passivo não circulante representava 34,8%
do total do passivo e Acervo líquido em 31 de dezembro de 2019 e 52,8% em 31 de dezembro de 2020.
Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento do saldo de empréstimos e financiamentos, que passou
de R$ 19.584 mil em 31 de dezembro de 2019, para R$ 64.205 mil em 31 de dezembro de 2020, representando
um aumento de R$ 44.621 mil, ou 227,8%. Esse aumento faz parte da estratégia que vem sendo adotada pelo
Grupo ISH, para extrair benefícios de sua alavancagem financeira, minimizando a utilização de capital próprio.
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Acervo líquido
O Acervo líquido reduziu em R$ 4.254 mil, passando de um saldo negativo de R$ 5.809 mil em 31 de dezembro
de 2019 para um saldo negativo de R$ 1.555 mil em 31 de dezembro de 2020. Essa redução, é representado
principalmente por dividendos declarados de R$ 3.290 mil no período.
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Títulos e valores mobiliários
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Parcelamento de tributos
Passivo de arredamento
Outros Passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos de tributos
Partes relacionadas
Passivo de arrendamento
Obrigações trabalhistas
Outros passivos
Total do passivo não circulante
Acervo líquido
Total do passivo e acervo líquido

Em 31 de dezembro
AV (%)
de 2019

Em 31 de
dezembro de AV (%)
2018

AH (%)

20.111
805
30.641
4.490
6.542
10.038
72.627

17,9%
0,7%
27,3%
4,0%
5,8%
N/A
9,0%
64,8%

1.713
764
27.604
1.209
5.137
91
11.594
48.112

2,1%
0,9%
33,8%
1,5%
6,3%
0,1%
14,2%
59,0%

N/A
5,4%
11,0%
271,4%
27,4%
(100,0)%
(13,4)%
51,0%

364
7.964
2.594
184
9.973
9.160
9.264
39.503
112.130

0,3%
7,1%
2,3%
0,2%
8,9%
8,2%
8,3%
35,2%
100,0%

160
479
9.896
2.612
146
9.153
11.021
33.467
81.579

0,2%
0,6%
12,1%
3,2%
0,2%
11,2%
N/A
13,5%
41,0%
100,0%

(100,0)%
(24,0)%
(19,5)%
(0,7)%
26,0%
9,0%
N/A
(15,9)%
18,0%
37,4%

34.261
32.995
807
3.796
4.533
671
682
1.180
78.925

30,6%
29,4%
0,7%
3,4%
4,0%
0,6%
0,6%
1,1%
70,4%

25.986
21.102
1.970
3.661
3.175
512
350
56.756

31,9%
25,9%
2,4%
4,5%
3,9%
0,6%
N/A
0,4%
69,6%

31,8%
56,4%
(59,0)%
3,7%
42,8%
31,1%
N/A
237,1%
39,1%

19.584
3.695
8.801
6.717
217
39.014
(5.809)
112.130

17,5%
3,3%
N/A
7,8%
6,0%
0,2%
34,8%
(5,2)%
100,0%

18.473
3.921
403
5.120
217
28.134
(3.311)
81.759

22,6%
4,8%
0,5%
N/A
6,3%
0,3%
34,5%
(4,1)%
100,0%

6,0%
(5,8)%
(100,0)%
N/A
31,2%
0,0%
38,7%
75,4%
37,4%
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Ativo circulante
O ativo circulante aumentou 51,0% ou R$ 24.515 mil, passando de R$ 48.112 mil em 31 de dezembro de 2018,
para R$ 72.627 mil em 31 de dezembro de 2019. O ativo circulante representava 59,0% do total do ativo em 31
de dezembro de 2018 e 64,8% em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento do ativo circulante decorreu
principalmente do saldo de contas a receber, que passou de R$ 27.604 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$
30.641 mil em 31 de dezembro de 2019 e no saldo de caixa e equivalentes de caixa, que passou de R$ 1.713 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 20.111 mil em 31 de dezembro de 2019, cujo aumento se deve aos clientes
e de receita no período, além da forte geração de caixa nas atividades operacionais do Grupo ISH no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Ativo não circulante
O ativo não circulante aumentou R$ 6.036 mil ou 18,0%, passando de R$ 33.467 mil em 31 de dezembro de 2018
para R$ 39.503 mil em 31 de dezembro de 2019. O ativo não circulante representava 41,0% do total do ativo em
31 de dezembro de 2018 e 35,2% em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento decorreu principalmente do saldo
de ativo de direito de uso devido a introdução da norma do IFRS 16 / CPC 06 em 31 de dezembro de 2019 e
imobilizado, que passou de um saldo zerado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 9.160 mil em 31 de dezembro
de 2019.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou 39,1%, ou R$ 22.169 mil, passando de R$ 56.756 mil em 31 de dezembro de 2018
para R$ 78.925 mil em 31 de dezembro de 2019. O passivo circulante representava 69,6% do total do passivo e
acervo líquido em 31 de dezembro de 2018 e 71,0% em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento decorreu principalmente do saldo de empréstimos e financiamentos, que passou de R$ 21.102 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 32.995 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de
R$ 11.893 mil, ou 56,4%, fruto da estratégia de alavancagem do Grupo ISH para minimizar o uso de capital próprio
em seus investimentos, bem como um aumento no saldo de fornecedores, que passou de R$ 25.986 mil em 31
de dezembro de 2018 para R$ 34.261 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 8.275
mil, ou 31,8%, ocasionado pelo investimento em hardwares em 31 de dezembro de 2019.
Passivo não circulante
O passivo não circulante teve um aumento de 38,7%, ou R$ 10.880 mil, passando de R$ 28.134 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 39.014 mil em 31 de dezembro de 2019. O passivo não circulante representava 34,5%
do total do passivo e acervo líquido em 31 de dezembro de 2018 e 34,8% em 31 de dezembro de 2019. Esse
aumento ocorreu principalmente devido a implementação da norma do IFRS16/CPC 06, bem como do aumento
do saldo de empréstimos e financiamentos, que passou de R$ 18.473 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$
19.584 mil em 31 de dezembro de 2019 no período comparativo fruto da estratégia do Grupo ISH de crescimento
minimizando o uso de capital próprio.
Acervo líquido
O acervo líquido reduziu em R$ 2.498 mil ou 75,4% no período, passando de um acervo líquido negativo de R$
3.311 mil em 31 de dezembro de 2018 para um acervo líquido negativo de R$ 5.809 mil em 31 de dezembro de
2019. Essa redução, é representada basicamente pelos dividendos declarados de R$ 5.199 mil em 31 de
dezembro de 2019.
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FLUXO DE CAIXA
ANÁLISE COMPARATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO PARA OS PERÍODOS DE SEIS
MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
Período
de
30 de junho de
2021
(R$ mil, exceto %s)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa

seis

7.109
(18.504)
61
(11.334)

meses

findo

em

2020

AH (%)

4.835
(12.126)
594
(6.697)

47,0%
(52,6)%
(89,7)%
(69,2)%

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo ISH gerou um caixa líquido nas atividades
operacionais de R$ 7.109 mil, um decréscimo de R$ 2.274 mil em relação ao período de seis meses findo em 30
de junho de 2020, em que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 4.835 mil. Esta redução ocorreu,
em especial, devido ao aumento no saldo de contas a receber de clientes de R$ 9.436 mil no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 para uma redução no saldo no valor de R$ 3.606 mil no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021.
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo ISH consumiu um caixa líquido nas atividades
de investimento de R$ 18.504 mil, em comparação ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 onde
o Grupo ISH consumiu um caixa nas atividades de investimento de R$ 12.126 mil. Esta variação ocorreu, em
especial, devido ao saldo negativo de títulos e valores mobiliários no valor de R$ 5.311 mil e de partes
relacionadas no montante de R$ 5.527 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo ISH gerou um caixa líquido nas atividades de
financiamento de R$ 61 mil, uma diminuição em relação período de seis meses findo em 30 de junho de 2020,
onde o caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$ 594 mil. Esta variação ocorreu, em especial,
devido a menor captação de empréstimos e financiamentos no período, parcialmente compensada por uma
menor amortização do principal de empréstimos e financiamentos e pelo fato de que no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020 ocorreu antecipações e dividendos pagos a acionistas, fato que não se repetiu no
mesmo período de 2021.
ANÁLISE COMPARATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018.
Exercício
social
31 de dezembro de
2020
2019
(R$ mil, exceto %s)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa

2.264
(35.291)
30.421
(2.606)

635

19.486
(10.875)
9.787
18.398

encerrado

em

2018

AH 20/19 %

AH 19/18 %

8.933
(19.377)
10.723
279

(88,4)%
224,5%
210,8%
N/A

118,1%
(43,9)%
(8,7)%
N/A
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Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais reduziu 88,4%, passando para R$ 2.264 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em comparação a um caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais de R$ 19.486 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, essa redução deveuse principalmente ao aumento do saldo de contas a receber no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
no montante de R$ 23.695 mil, parcialmente compensado pelo aumento no lucro líquido no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 7.098 mil em comparação com um lucro líquido de R$ 2.877 mil
no exercício anterior.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
aumentou em 118,1%, passando de R$ 8.933 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para
R$ 19.486 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, esse aumento é explicado,
principalmente, pela variação no saldo de outros ativos.
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento aumentou em 224,5%, passando de R$ 10.875 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 35.291 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, principalmente em decorrência da variação do saldo de títulos e valores mobiliários no
montante de R$ 18.195 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e pela aquisição de ativo
imobilizado e intangível no montante de R$ 18.517 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020.
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento reduziu em 43,9%, passando de R$ 19.377 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 10.875 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019. Tal variação é justificada, principalmente, em razão da redução no saldo de aquisição de
ativo imobilizado e intangível, que passou de R$ 13.477 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 para R$ 9.780 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento totalizou R$ 30.421 mil, representando um aumento de 210,8% ou R$ 20.634 mil, comparado ao
caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento de R$ 9.787 mil em relação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro 2019. Esse aumento é justificado principalmente em decorrência do aumento de captação
de empréstimos e financiamentos no período, que passou de R$ 43.881 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019 para R$ 83.789 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento totalizou R$ 9.787 mil, uma variação negativa de 8,7%, comparado a um caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento de R$ 10.723 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa
redução é justificada principalmente em decorrência da maior amortização do principal de empréstimos e
financiamentos, que passou de R$ 15.817 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$
30.877 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a qual foi parcialmente compensada pela
captação de empréstimos e financiamentos, que passou de R$ 31.523 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018 para R$ 43.881 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
A seguir apresentamos os subitens da seção 10.2 com base nas demonstrações contábeis combinadas.
a.

Resultados das Operações da Companhia

O Grupo ISH reconhece receitas de seu segmento operacional, pela venda de pacotes de produtos, softwares,
mão de obra terceirizada e serviços de cibersegurança aos seus clientes. A receita da entrega de produtos é
reconhecida quando o produto é efetivamente entregue ao comprador, e a receita de prestação de serviços é
reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos de prestação de serviços celebrados
entre as partes ou na própria conclusão dos serviços.
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(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os resultados do Grupo ISH não foram impactados materialmente por fatores externos.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
Conforme comentários da Diretoria constantes do item 10.9 deste Formulário de Referência, a totalidade da
receita do Grupo ISH, é proveniente da venda de pacotes de produtos, softwares, mão de obra terceirizada e
serviços de cibersegurança aos seus clientes, tem variações diretamente atribuíveis aos preços praticados pelo
Grupo ISH, que são precificados através margem de lucratividade mínima estabelecida por política interna da
Companhia, ponderando o volume de serviços por cada cliente. Regularmente o Grupo ISH avalia a precificação
dos seus produtos e serviços, portanto, a variação na receita foi impactada também por incremento de preços.
(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de
juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante
Uma parte do custo do Grupo ISH é relacionada aos servidores e Data Centers e é diretamente impactado pela
variação cambial, considerando que alguns desses produtos são integralmente importados, ou possuem insumos
cuja importação é necessária. As principais despesas são as relacionadas ao custo dos serviços prestados, bem
como, o custo de materiais, energia, serviços de terceiro e outros, custos estes que possuem uma relação direta
com a inflação.
A seguir apresentamos os subitens da seção 10.3 com base nas demonstrações contábeis combinadas.
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não ocorreram nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018 ou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional do Grupo ISH.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo a
Companhia e Entidades controladoras são disponibilizadas no item 15.7 deste Formulário de Referência. A
Companhia não realizou nenhuma aquisição de participação societária nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018 ou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020.
(c)

eventos ou operações não usuais

Os Diretores da Companhia informam que não houve, nos três exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018 ou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020, quaisquer eventos ou
operações não usuais com relação às suas atividades e que tenham causado efeitos relevantes nas
demonstrações contábeis ou na apuração dos resultados do Grupo ISH.
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A seguir apresentamos os subitens da seção 10.4 com base nas demonstrações contábeis combinadas.
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de 2018
CPC 38 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros:
A norma CPC 38 / IFRS 9 substituiu a partir de 1º de janeiro de 2018 a norma vigente CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e Mensuração e tem como principais mudanças: i) classificação e
mensuração de ativos financeiros; ii) redução do valor recuperável (substituição do modelo de “perdas
incorridas” por um modelo prospectivo de “perdas em crédito esperadas”); e iii) contabilidade de hedge.
O Grupo avaliou os efeitos da implementação dos normativos acima em suas demonstrações contábeis
combinadas e concluiu que os impactos não foram significativos.
CPC 47 / IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes:
A norma CPC 47 / IFRS 15 substituiu todos os requisitos anteriores de reconhecimento de receita. A nova norma
estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes.
De acordo com a CPC 47 / IFRS 15 a receita deve ser reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que
o Grupo espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente.
O Grupo realizou a adoção da norma CPC 47 / IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018, utilizando a abordagem
retrospectiva modificada, a qual não prevê a reapresentação das informações de períodos anteriores
comparativas. Vide Nota 2.9 das demonstrações contábeis combinadas do Grupo ISH Tecnologia para os
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, para maiores detalhes em relação às principais
práticas contábeis de reconhecimento de receita.
ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro:
Estabelece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 – Tributos sobre lucro quando
há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A administração do Grupo deve reconhecer e
mensurar seu tributo corrente ou diferido, ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 – Tributos sobre
lucro com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais
não utilizados e alíquotas fiscais determinadas, aplicando esta interpretação. A interpretação foi aprovada em
21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1° de janeiro de 2019.
Na avaliação da Administração do Grupo, não existiram impactos significativos em decorrência desta
interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre
o lucro estão amparados na legislação e procedentes de tribunais Administrativos e Judiciais.
Novos pronunciamentos e alterações e interpretações de pronunciamentos existentes desde 1° de janeiro de
2018.
CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos:
Substitui as normas de arrendamento existentes, 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.
A atualização da CPC 06 (R2) / IFRS 16 não trouxe mudanças significativas para o arrendador, a contabilidade
permanece semelhante à norma anterior, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em
financeiros ou operacionais.
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O Grupo ISH avaliou os seus contratos e reconheceu um direito de uso e um passivo de arrendamentos para os
seguintes contratos que contém arrendamento:

•

Arrendamento dos edifícios utilizados como sede administrativa.

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de 2020
Alterações no CPC 15 (R1) / IFRS 3: Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um conjunto integrado de
atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo substantivo que,
juntos, contribuam significativamente para a capacidade de gerar outputs - saída de recursos. Além disso,
esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e processos necessários
para criar outputs. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações contábeis combinadas do
Grupo, mas podem impactar períodos futuros caso o Grupo ingresse em quaisquer combinações de negócios.
Alterações no CPC 38 (R1) / IAS 39, CPC 40 (R1) / IFRS 7 e CPC 48 / IFRS 9: Reforma da taxa de juros de referência
As alterações aos pronunciamentos CPC 38 e CPC 48, fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de
proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é
diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na
taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações contábeis combinadas do Grupo, uma vez que este não possui relações de hedge de
taxas de juros.
Alterações no CPC 26 (R1) / IAS 1 e CPC 23 / IAS 8: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a informação é material se sua omissão,
distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das
demonstrações contábeis de propósito geral, tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem
informações contábeis sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem que a materialidade
dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras
informações, no contexto das demonstrações contábeis.
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura conceitual para relatório financeiro
O pronunciamento traz revisão de alguns novos conceitos, fornece definições atualizadas, critérios de
reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas alterações não tiveram
impacto sobre as demonstrações contábeis combinadas, nem se espera que haja algum impacto futuro para a
Grupo.
Alterações no CPC 06 (R2) / IFRS 16: Benefícios relacionados à COVID-19, concedidos para arrendatários em
contratos de arrendamento.
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 (R2), sobre a
modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta
da pandemia de COVID-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um
benefício relacionado à COVID-19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento.
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O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento
resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao COVID-19 da mesma forma que
contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2), se a mudança não fosse uma modificação do contrato de
arrendamento. Além de não terem ocorridos benefícios relevantes relacionados como consequência direta da
pandemia de COVID-19 em seus contratos de arrendamento, o Grupo optou por não aplicar esse expediente
prático, portanto não houve impacto em suas demonstrações contábeis combinadas.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

O Grupo avaliou os seus contratos e reconheceu um direito de uso e um passivo de arrendamentos para os
seguintes contratos que contém arrendamento:
Arrendamento dos edifícios utilizados como sede administrativa
Direito de uso
O ativo de direito de uso foi mensurado pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do passivo de
arrendamentos e amortizado em bases lineares até o término do prazo do arrendamento.
Movimentação do ativo de direito de uso:
(Em R$ milhares)

Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição
Amortização do direito de uso
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Amortização do direito de uso
Saldo em 31 de dezembro de 2020

8.024
1.614
(478)
9.160
3.278
(993)
11.445

Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamentos reconhecido foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos mínimos exigidos
nos contratos, descontados pela taxa de empréstimo incremental do Grupo ISH.
A taxa de empréstimo incremental do Grupo aplicada ao passivo de arrendamento reconhecido no balanço
patrimonial na data da aplicação inicial variou entre 15,11% a.a. e 13,01% a.a., conforme o prazo de
arrendamento.
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Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados com base na taxa real de
desconto, de acordo com o prazo remanescente dos contratos.
Em R$ milhares

Combinado

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição
Encargos financeiros
Pagamentos de encargos financeiros
Pagamentos de principal
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Encargos financeiros
Pagamento de encargos financeiros
Pagamentos de principal
Saldo em 31 de dezembro de 2020

8.024
1.614
1.151
(185)
(1.121)
9.483
2.701
1.289
(283)
(1.689)
11.501

Maturidade de contratos

Em R$ milhares

Combinado

Menos de 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Acima de 5 anos
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020

842
863
874
8.922
11.501

O direito potencial de PIS e Cofins a recuperar embutido na contraprestação de arrendamento é de 9,25% do
saldo devedor.
O Grupo ISH, em conformidade com o IFRS 16/CPC 06 (R2), na mensuração e remensuração de seu passivo de
arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a
inflação futura projetada nos fluxos a serem descontados, conforme vedação imposta pelo IFRS 16/CPC 06 (R2).
Essa vedação pode gerar distorções relevantes na informação a ser prestada, dada a realidade atual das taxas de
juros de longo prazo no ambiente econômico brasileiro. O Grupo avaliou esses efeitos, concluindo que são
imateriais para suas demonstrações contábeis.

(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não aplicável, tendo em vista que não houve ressalvas ou ênfases nos relatórios do auditor independente da
Companhia relativo às informações contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018 ou ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020.
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A seguir apresentamos os subitens da seção 10.5 com base nas demonstrações contábeis combinadas.
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nas demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 e ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020. A Diretoria
entende que os itens abaixo são considerados políticas contábeis críticas por conter estimativas ou julgamentos
considerando situações que envolvem cálculos com certa complexidade que possam resultar em alterações
decorrente de circunstâncias do futuro.
As premissas utilizadas são revistas periodicamente, baseadas no conhecimento e experiência da Administração,
no histórico de informações da própria Companhia, estimativas elaboradas pela Administração tendo como
referência eventos futuros, e utilizando referências disponíveis no mercado e auxílio de especialista.
A Administração avalia continuamente as políticas contábeis críticas e entende que são essenciais para a melhor
informação possível dos resultados e condições patrimoniais no final de cada período de relatório e acredita que
as premissas e estimativas utilizadas são razoáveis.
Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis referem-se a:
- Receita de contrato com cliente
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso
normal das atividades do Grupo ISH. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
Comentários da Administração:
A Administração da Companhia avaliou as obrigações de performance e concluiu que a receita é reconhecida
quando cumpridas as obrigações de performance e quando for provável que a Companhia receba a
contraprestação que lhe é de direito, de acordo com o CPC 47/IFRS 15.
- Provisão para perda esperada de crédito
A provisão para perda esperada de créditos do contas a receber foi constituída em montante considerado
suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.
A provisão para perda esperada de créditos do contas a receber foi constituída em montante considerado
suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor
estimado da provisão para perda esperada de créditos pode ser modificado em função das expectativas da
Administração com relação a possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na
situação financeira dos clientes.
Comentários da Administração:
Comentários da Administração:
- Vida útil de ativos imobilizados e intangíveis
A determinação das vidas úteis requer estimativas em relação aos benefícios futuros esperados, e as hipóteses
relacionadas aos benefícios futuros esperados implicam em um grau significativo de julgamento.
Comentários da Administração:
Caso a Diretoria da Companhia identifique algum sinal de que o tempo estimado para obtenção de benefícios
esperados dos seus ativos sofra alguma modificação, as vidas úteis dos bens do imobilizado e dos ativos
intangíveis são reavaliadas com base em laudos técnicos. A mudança da estimativa de vida útil pode decorrer
por evolução tecnológica, obsolescência programada ou mudança nas estimativas de uso dos ativos.
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- Teste de redução ao valor recuperável de ativo imobilizado e intangíveis
As principais premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de
desenvolvimento.
Comentários da Administração:
A Administração avalia anualmente os relatórios de avaliação econômico-financeira da Companhia, cujas
projeções incluem premissas e julgamentos significativos, entre outras, relacionadas à projeção do fluxo de caixa.
- Provisão para risco tributários, cíveis e trabalhistas
A determinação das principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos requer
julgamento significativo.
Comentários da Administração:
A Administração da Companhia avalia, respaldada por seus assessores jurídicos, o risco de perda para cada
demanda judicial ou riscos de natureza cível, trabalhista e previdenciário e tributário pela probabilidade de
perda, sendo que, quando tal perda é classificada como provável, é contabilizada uma provisão pelo montante
esperado de saída de recursos.
- Classificação dos instrumentos financeiros
A Companhia deve utilizar julgamento quando avaliar seu modelo de negócios para gerenciar ativos financeiros
e essa avaliação não é determinada por um único fator ou atividade. Em vez disso, a Companhia deve considerar
toda a evidência relevante, disponível na época da avaliação.
Comentários da Administração:
A Administração considera toda a evidência relevante, disponível na época da avaliação, classificando os
instrumentos financeiros de acordo com (i) modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos com o fim de
receber fluxos de caixa contratuais, ou (ii) modelo de negócios cujo objetivo é atingido, tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda de ativos financeiros.
- Arrendamentos
A Companhia tendo como base a norma IFRS 16 (CPC 06 – R2) aplicou o modelo de contabilização de
arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo
(contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo de baixo valor.
Combinado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Remensuração
Adição
Amortização do direito de uso
Saldo em 30 de junho de 2020

9.160
412
32
(524)
9.080

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Remensuração
Adição
Amortização do direito de uso
Saldo em 30 de junho de 2021

11.445
66
(630)
10.881

Comentários da Administração:
A aplicação inicial do IFRS 16 (CPC 06 – R2) em 1º de janeiro de 2019 ensejou o reconhecimento de um ativo de
direito de uso e um passivo de arrendamento no montante de R$8.084 mil.
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- Mensuração de tributos diferidos e estimativa de prazo de realização dos ativos fiscais diferidos
Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. Tributos diferidos
ativos são reconhecidos sobre saldos de prejuízo fiscal e base negativa assim como para todas as diferenças
temporárias dedutíveis na extensão que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para
que as diferenças temporárias possam ser realizadas. Esses tributos são mensurados à alíquota que é esperada
ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base na legislação tributária
vigente na data do balanço.
Comentários da Administração:
Ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de relatório e serão
reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
Com relação a análise dos subitens da seção 10.6 com base nas demonstrações contábeis combinadas
Não se aplica uma análise com base nas demonstrações contábeis combinadas para este item. Vide item 10.6
deste Formulário de Referência.
Com relação a análise dos subitens da seção 10.7 com base nas demonstrações contábeis combinadas
Não se aplica uma análise com base nas demonstrações contábeis combinadas para este item. Vide item 10.7
deste Formulário de Referência.
Com relação a análise dos subitens da seção 10.8 com base nas demonstrações contábeis combinadas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020, os investimentos na aquisição de ativo imobilizado e
intangível totalizaram R$18.517 mil, e o caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R$ 35.921 milhões.
No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021, os investimentos na aquisição de ativo imobilizado
totalizaram R$ 3.601 mil.
Os investimentos em Softwares em desenvolvimento nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018 sofreram adições de R$ 9.464 mil, R$ 5.195 mil e R$ 6.692 mil, respectivamente, sendo que
não houve investimento em 2019. Vale ressaltar que os investimentos em Desenvolvimento de Novos Produtos
são capitalizados no ativo intangível.
Por fim, cabe ressaltar que ainda que a Companhia e suas futuras controladas tenham sido afetadas pela
pandemia decorrente da covid-19 e tiveram que migrar parte adicional de sua equipe de colaboradores para o
regime de home office, a Companhia se adaptou positivamente ao trabalho a distância e manteve seu nível de
crescimento de receita acima de 30% em 2020. A Companhia acredita que esse crescimento foi incentivado
positivamente pela implementação de trabalho a distância pelos seus clientes, o que gerou a demanda de
serviços adicionais de cibersegurança.
Pelas atividades da Companhia e de suas controladas se enquadrarem como atividades essenciais, nos termos
do art. 3, inciso XXIII do Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, as empresas do Grupo ISH mantiveram as suas
atividades, bem como a prestação de serviços e oferta de seus produtos neste período e os impactos econômicos
e sociais da pandemia da covid-19 afetam e poderão afetar a Companhia no cenário macro, considerando a
economia nacional. Apesar de ser considerada uma atividade essencial, a Companhia facultou aos seus
funcionários a possibilidade de trabalho remoto, o que foi aderido pela maioria de seus colaboradores, e
minimizou a possibilidade de contaminação de seus funcionários.
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Além de facultar a instituição de trabalho remoto para os colabores que assim o desejassem, a Companhia
adotou todas as medidas de sanitização e higienização dos ambientes em suas sedes físicas, distanciamento
social entre os locais de trabalho, e uso obrigatório de máscaras desde o início da pandemia, fazendo com que a
covid-19 não representasse um impacto financeiro ou social no ambiente corporativo e de convivência da
Companhia.
A Companhia entende que por prestar um serviço essencial aos seus clientes, não houve impacto financeiro
negativo relevante em suas atividades em função da Pandemia da covid-19, ressaltando que o saldo a receber
de seus clientes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 cresceu em linha com o crescimento
da receita líquida apurada no período.
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(a)

Objeto das projeções

Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“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 não divulgar neste Formulário de Referência
projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas
atividades e às de suas controladas.
(b)

Período projetado e o prazo de validade da projeção

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 não
divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou
financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
(c)
Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração da Companhia e quais escapam ao seu controle
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 não
divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou
financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
(d)

Valores dos indicadores que são objeto da projeção

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 não
divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou
financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
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(a) Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais
delas estão sendo repetidas no formulário
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções ou estimativas.
(b) Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o
efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas
projeções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções ou estimativas.
(c) Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem
válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram
abandonadas ou substituídas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções ou estimativas
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A estrutura administrativa da Companhia é constituída pelo Conselho de Administração e pela Diretoria,
conforme previsto em seu Estatuto Social.
O conselho fiscal não tem caráter permanente e pode ser instalado a pedido de seus acionistas ou mediante
exigência legal. Na data deste Formulário de Referência, o conselho fiscal não está instalado.
Adicionalmente, a Companhia não possuí comitês estatutários. Os Comitês instaurados pela Companhia
atualmente são: Comitê de Auditoria, Comitê de Gestão e Assessoramento e Comitê de Finanças, sendo que
são de assessoramento ao Conselho de Administração.
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração, indicando:
Conselho de Administração:
De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por, no mínimo
5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros efetivos, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para
um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Nos termos do Regulamento do Novo Mercado,
no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes.
Além de outras matérias previstas em lei e no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho de
Administração:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da Companhia;
aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos e verificação do cumprimento
dos mesmos, inclusive dos orçamentos da área de auditoria interna da Companhia e/ou de
eventuais outros comitês de assessoramento que sejam constituídos pela Companhia, estatutários
ou não;
nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação de seus poderes, funções e
remuneração;
controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo, dos livros e documentos da
Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e
quaisquer outros assuntos relacionados à gestão dos diretores;
autorização prévia para que a Diretoria pratique quaisquer atos que ultrapassem seus poderes de
gestão fixados no Estatuto Social;
convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente;
manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e submissão das
demonstrações financeiras da Companhia para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas;
avaliação e aprovação de transações realizadas direta ou indiretamente com partes relacionadas,
cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto aqueles com controladas, cujo
capital seja direta ou indiretamente detido de forma integral pela Companhia, que não dependem de
deliberação do Conselho de Administração;
aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital social, cujo valor seja de até R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto para a constituição de pessoas jurídicas no curso
ordinário de seus negócios para a implementação de um ou mais projetos da Companhia;
alienação ou oneração, de qualquer forma, de bens imóveis da Companhia, cujo valor exceda R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais);
alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos da Companhia, que não sejam imóveis
e recebíveis, cujo valor exceda, em uma ou mais operações de mesma espécie, no período de 12
(doze) meses, a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);
concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou descontos de duplicatas ou
securitização de recebíveis cujo valor exceda a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais);
nomeação e destituição dos auditores independentes, que deverão, necessariamente, ser
registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e realizar auditoria anual com revisão
trimestral da Companhia;
nomeação e destituição dos membros de seus comitês de assessoramento;
deliberação sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas
as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;
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p.
q.
r.
s.
t.

u.

v.

deliberação sobre a emissão de títulos de dívida no mercado internacional para distribuição pública
ou privada, bem como dispor sobre os termos e as condições da emissão;
deliberação sobre a emissão de notas promissórias (commercial papers) para distribuição pública
no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e as condições da emissão;
proposição à Assembleia Geral da declaração de dividendos intermediários e intercalares, bem
como juros sobre o capital, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;
aprovar a concessão, pela Companhia, de avais, fianças, endossos e outras garantias em favor de
quaisquer terceiros fora do seu grupo econômico, cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais);
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, o modo de subscrição ou colocação e
o tipo das debêntures a serem emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos juros,
participação nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se houver, bem como o prazo e
condições de vencimento, amortização ou resgate das debêntures;
manifestação, favorável ou contrária, a respeito de qualquer OPA que tenha por objeto as ações de
emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze)
dias da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e
oportunidade da OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço
e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da OPA sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados
pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) a respeito de alternativas à aceitação da OPA
disponíveis no mercado; e (v) outros pontos que o Conselho de Administração considere
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
aprovar eventuais políticas que orientarão as relações com acionistas.

Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração da
Companhia estão proibidos de votar em qualquer reunião ou assembleia ou, ainda, de atuar em qualquer
operação ou negócios nos quais tenham um conflito de interesses com a Companhia.
Além das disposições acima previstas, constantes do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração possui Regimento Interno próprio, sendo certo que o mesmo está subordinado ao Estatuto
Social, que prevalece em caso de qualquer conflito ou inconsistência.
Comitê de Auditoria:
De acordo com o regimento interno do Comitê de Auditoria da Companhia, o Comitê de Auditoria será
composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, todos eleitos e destituíveis pelo
Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Nos termos
do Regulamento do Novo Mercado, ao menos um membro do Comitê de Auditoria deverá ser conselheiro
independente da Companhia, e ao menos um membro do Comitê deverá ter reconhecida experiência em
assuntos de contabilidade societária, de controles internos, informações e operações financeiras e de
auditoria, cumulativamente, sendo possível que tal requisito seja cumulado pelo conselheiro independente.
Além de outras matérias previstas em lei e no regimento interno do Comitê de Auditoria da Companhia,
compete ao Comitê de Auditoria:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da
Companhia;
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia,
incluindo a qualidade dos seus trabalhos, estrutura existente, plano de trabalho e resultados dos
trabalhos realizados;
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, incluindo os riscos operacionais,
financeiros, estratégicos e de imagem, acompanhando e supervisionando o processo de
gerenciamento de riscos;
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas da Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas;
monitorar o controle da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, do
gerenciamento de riscos e compliance;
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(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
(u)

(v)

avaliar por meio da recepção e tratamento de informações a respeito do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis a Companhia, além de regulamentos e códigos internos,
garantindo a proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
monitorar a efetividade do trabalho dos auditores independentes, assim como sua independência,
reportando ao Conselho de Administração a evolução dos seus trabalhos;
avaliar e discutir o plano anual de trabalho do auditor independente e encaminhá-lo para a
apreciação do Conselho de Administração;
informar suas atividades trimestralmente ao Conselho de Administração, constando em ata o
mencionado reporte;
zelar e disseminar o comprometimento da Companhia por uma gestão pautada pelos pilares de
governança corporativa, sustentabilidade e ética empresarial, incluindo, mas não se limitando a:
transparência de informações;
equidade;
prestação de contas;
responsabilidade corporativa;
erradicação do trabalho infantil, forçado ou compulsório;
combate às práticas de discriminação, sob quaisquer formas;
prevenção ao assédio moral ou sexual;
valorização da diversidade;
combate a todas as formas de corrupção;
preservação ambiental e gerenciamento de impactos; e
gestão dos riscos corporativos.
promover a constante melhoria das práticas de governança adotadas pela Companhia,
recomendando novas práticas e/ou propondo alterações às práticas existentes;
zelar pelo eficaz funcionamento do Conselho de Administração e de seus comitês de
assessoramento, bem como promover o bom relacionamento entre o Conselho de Administração,
a Diretoria, acionistas e demais stakeholders da Companhia;
revisar periodicamente, discutir e propor alterações ao Estatuto Social, Regimentos Internos dos
comitês de assessoramento, ao Código de Conduta, assim como a outros documentos, políticas e
normas internas da Companhia relacionados à governança, conduta e ética;
avaliar a efetividade do código de conduta e do canal de denúncias da Companhia;
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, acompanhando e supervisionando o
processo de gerenciamento de riscos;
assegurar a adequação, fortalecimento e funcionamento dos sistemas de controles internos da
Companhia, visando reduzir, exterminar e/ou mitigar riscos existentes e prevenir potenciais riscos,
apresentando recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos;
disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia visando
assegurar o estrito cumprimento de todas a leis, normas e regulamentos a ela aplicáveis;
emitir recomendações sobre situações de potencial conflito de interesses entre partes relacionadas
da Companhia quando julgar necessário ou por solicitação do Conselho de Administração;
discutir, propor e atualizar as políticas e diretrizes socioambientais da Companhia, objetivando
potencializar o impacto positivo e mitigar, dentro do possível, as externalidades negativas;
submeter ao Conselho de Administração suas recomendações sobre questões de sua competência
e reportar suas atividades periodicamente ao Conselho de Administração, que deverá orientar o
Comitê com relação ao nível de tolerância ao risco nos processos e atividades executadas nos
diversos níveis da Companhia; e
acompanhar a execução de suas recomendações, reunindo-se periodicamente com a Diretoria e
gestores da Companhia.

Comitê de Finanças:
De acordo com o regimento interno do Comitê de Finanças da Companhia, o Comitê de Finanças será
composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros efetivos, todos eleitos e destituíveis pelo
Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição.
Além de outras matérias previstas em lei e no regimento interno do Comitê de Finanças da Companhia,
compete ao Comitê de Finanças:
(a)
(b)

comparecer às reuniões constantes do calendário anual do Comitê;
propor temas para serem tratados pelo Comitê, dentro de sua abrangência;
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(c)
(d)

(e)
(f)

apresentar-se para as reuniões do Comitê devidamente preparado, tendo conhecimento de todos
os temas e documentos colocados à disposição;
pautar sua conduta por elevados padrões éticos, observar e estimular as boas práticas de
governança corporativa na Companhia, além de manter sigilo sobre toda e qualquer informação a
que tiver acesso em razão do exercício do cargo, utilizando-a somente para o exercício de suas
funções, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante
com o da Companhia quanto a determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de
sua discussão e/ou voto;
manter postura imparcial e ética no desempenho de suas atividades.

Comitê de Gestão e Assessoramento:
De acordo com o regimento interno do Comitê de Gestão e Assessoramento da Companhia, o Comitê de
Gestão e Assessoramento será composto por até 4 (quatro) membros efetivos, todos eleitos e destituíveis
pelo Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição.
Além de outras matérias previstas em lei e no regimento interno do Comitê de Gestão e Assessoramento da
Companhia, compete ao Comitê de Gestão e Assessoramento:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

comparecer às reuniões do Comitê realizadas na forma prevista neste Regimento;
propor temas para serem tratados pelo Comitê, dentro de sua abrangência;
apresentar-se para as reuniões do Comitê devidamente preparado, tendo conhecimento de todos
os temas e documentos colocados à disposição;
pautar sua conduta por elevados padrões éticos, observar e estimular as boas práticas de
governança corporativa na Companhia, além de manter sigilo sobre toda e qualquer informação a
que tiver acesso em razão do exercício do cargo, utilizando-a somente para o exercício de suas
funções, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
declarar, previamente a qualquer deliberação, sempre que for o caso, que, por qualquer motivo, tem
interesse particular ou conflitante com o da Companhia quanto à determinada matéria submetida à
sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto; e
manter postura imparcial e ética no desempenho de suas atividades.

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
O Conselho de Administração é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2021, que disporá, dentre outras matérias julgadas
convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres dos seus membros e seu relacionamento
com a Diretoria e demais órgãos sociais.
O regimento interno do Conselho de Administração pode ser acessado nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia; e (ii) internet: site da Companhia (ri.ish.com.br).
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
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.
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iii.
de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o
auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
Embora a Companhia não possua uma política formalizada de contratação de serviços extra- auditoria com o
auditor independente, é responsabilidade do Conselho de Administração escolher e destituir auditores
independentes, bem como convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que
entender necessários. O Conselho de Administração deve assegurar que as demonstrações financeiras sejam
auditadas por auditor independente com qualificação e experiência apropriada, instrumento fundamental para
a confiabilidade desses dados. Adicionalmente, cabe também ao Comitê de Auditoria aconselhar o Conselho
de Administração na indicação e substituição dos auditores independentes, bem como opinar sobre a
contratação dos auditores para qualquer outro serviço, nos termos do seu regimento e cujas atribuições
encontram-se dispostas no item acima.
(b)
em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais,
indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Diretoria da Companhia será composta por 3 membros, residentes no País, todos eleitos pelo Conselho de
Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um Diretor de Finanças e Relações
com Investidores, eleitos para um mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição. A Diretoria da
Companhia possui regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de julho de 2021. O regimento interno do Conselho de Administração pode ser acessado nos
seguintes endereços: (i) sede da Companhia; e (ii) internet: site da Companhia (ri.ish.com.br).
A Companhia será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i)
de dois Diretores; (ii) de 1 (um) diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma
prevista no Estatuto Social da Companhia; (iii) por 2 (dois) procuradores constituídos na forma prevista no
Estatuto Social da Companhia; e (iv) pela assinatura de um procurador com poderes especiais, agindo
isoladamente, exclusivamente para fins ad judicia ou representação da Companhia em licitações, desde que
expressamente autorizado no respectivo instrumento de mandato.
Compete ao Diretor Presidente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Exercer as funções corporativas a ele atribuídas pela Assembleia Geral de acionistas e/ou pelo
Conselho de Administração, nos termos do Estatuto;
Coordenar os membros da Diretoria, atribuir-lhe funções específicas e fixar metas para seu
desempenho, bem como resolver questões de conflito de competências entre membros da Diretoria;
Representar a Diretoria perante o Conselho de Administração e a Assembleia Geral, ou designar
outro membro da Diretoria para fazê-lo;
Liderar os comitês de gestão que forem instalados para tratar de determinadas atividades da
Companhia e/ou de suas controladas;
Dirigir e coordenar os assuntos relacionados ao planejamento e desempenho empresarial da
Companhia;
Indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da Diretoria e recomendar ao
Conselho de Administração a destituição de qualquer membro da Diretoria; e
Exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração.

Compete ao Diretor Vice-Presidente:
a.
b.
c.

Substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências;
Responder pela direção e coordenação-geral das atividades que não sejam de responsabilidade
específica do Diretor Presidente, assegurando que sejam conduzidas de acordo com as políticas e
objetivos da Companhia;
Coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimentos e operações, incluindo
financiamentos, no interesse da Companhia;
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d.
e.
f.
g.
h.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser apresentada ao Conselho de
Administração;
Avaliar e acompanhar políticas, estratégias e dirigir as atividades nas áreas definidas pelo Diretor
Presidente e/ou pelo Conselho de Administração;
Guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus assentamentos;
Avaliar e acompanhar políticas, estratégias e dirigir as atividades nas áreas definidas pelo Diretor
Presidente e/ou pelo Conselho de Administração; e
Exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo Diretor Presidente.
Compete ao Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores:
Coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração
da Companhia;
Gerir as finanças consolidadas e o risco financeiro da Companhia;
Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às áreas financeira,
contábil, fiscal e de planejamento e controle da Companhia;
Garantir a aplicação das políticas corporativas e dos princípios de desenvolvimento sustentável em
todas as atividades sob sua responsabilidade;
Representar a Companhia perante acionistas, investidores, mercados regulamentados de valores
mobiliários, Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais;
Planejar, coordenar e orientar o relacionamento e comunicação entre a Companhia e seus
investidores, a CVM e demais órgãos nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam
admitidos à negociação;
Observar as exigências estabelecidas pela legislação do mercado de capitais em vigor e divulgar
ao mercado as informações relevantes sobre a Companhia e seus negócios;
Tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM,
mercados regulamentados de valores mobiliários e demais órgãos de controle que atuem nos
mercados de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à
negociação, conforme regulação aplicável;
Supervisionar os serviços realizados pela instituição financeira depositária das ações relativas ao
quadro acionário, tais como, sem se limitar, o pagamento de dividendos e bonificações, compra,
venda e transferência de ações;
Zelar pelo cumprimento e execução das regras de governança corporativa e das disposições
estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários;

(c)
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui
regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal
e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado:
O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 (três), e no máximo 5 (cinco)
conselheiros efetivos e igual número de suplentes com as atribuições, competências e remuneração previstos
em lei, com mandato unificado até a primeira Assembleia Geral Ordinária posterior à sua instalação, sendo
permitida a reeleição.
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal da Companhia não havia sido instalado. O
conselho fiscal não possui regimento interno próprio.
(d)
se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão
ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo
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
As avaliações do Conselho de Administração, da Diretoria e dos órgãos que a ele se reportam devem ser
realizadas ao menos uma vez durante a vigência do mandato dos seus membros. As avaliações abrangem
tanto avaliação por órgão quanto individual.
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O Conselho de Administração realizará, ao menos uma vez durante a vigência do mandato, a avaliação formal
do desempenho do próprio Conselho de Administração como órgão colegiado, bem como de cada um de
seus membros, individualmente. Estará elegível para participar do processo de avaliação, como avaliador ou
avaliado, os membros do Conselho de Administração que estiverem na função por, pelo menos, 2 reuniões
do Conselho de Administração desde a última avaliação. O Presidente do Conselho de Administração será
responsável pela condução dos demais membros do Conselho, e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração será responsável pela avaliação individual do Presidente do Conselho de Administração.
Adicionalmente, cabe ao Conselho de Administração a avaliação da Diretoria, como órgão e individual de
cada um dos Diretores. A condução da avaliação anteriormente referida será realizada pelo Presidente do
Conselho de Administração. O Conselho de Administração poderá, a seu critério, atribuir ao Diretor Presidente
e ao Diretor Vice-Presidente da Companhia a responsabilidade de avaliar os demais membros da Diretoria.
O resultado da avaliação como órgão colegiado será divulgada a todos os membros do Conselho de
Administração. Os resultados das avaliações individuais serão divulgados somente ao respectivo Conselheiro
ou Diretor objeto da avaliação.
Os Comitês da Companhia realizam avaliações, pelo menos uma vez durante a vigência do mandato dos
seus membros, do órgão colegiado e de cada um de seus membros. A condução do processo de avaliação é
responsabilidade do coordenador do respectivo comitê, exceto durante a avaliação individual do coordenador
do Comitê, hipótese em que o Conselho de Administração indicará o responsável pela condução desta
avaliação em específico. Os resultados das avaliações individuais serão disponibilizados ao respectivo
membro objeto da avaliação e ao Conselho de Administração. Os resultados consolidados serão divulgados
a todos os membros do respectivo comitê e ao Conselho de Administração.
ii.

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

A Companhia utiliza avaliações objetivas e subjetivas como metodologia para avaliação de desempenho do
Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se reportam, sendo que a avaliação objetiva
pode resultar do cumprimento de metas anuais enquanto a avaliação subjetiva é realizada por superiores,
pares e/ou subordinados, conforme determinado pelo Conselho de Administração.
O processo de avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria leva em consideração o atingimento
de metas, as competências organizacionais, bem como as principais responsabilidades específicas de cada
órgão e os temas normalmente tratados, como o monitoramento do desempenho da Companhia, a qualidade
das decisões sobre a operação da Companhia e eventuais alocações de recursos, o desenvolvimento do
capital humano, o monitoramento dos riscos, o direcionamento estratégico, o desenvolvimento de inovação e
visão de futuro.
iii.
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento
deste órgão; e
Os resultados das avaliações do Conselho de Administração, comitês de assessoramento e da Diretoria são
utilizados para identificar os pontos fortes e fracos da administração, possibilitando um mapeamento e
definição de estratégias para aprimorar a dinâmica e efetividade da administração da Companhia.
A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações como, por
exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
Adicionalmente, os resultados individuais são discutidos com cada avaliado, de modo a incentivar o
aprendizado e melhoria de cada membro da administração.
iv.

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externa para realizar as avaliações
de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se reportam, no entanto,
até 30 de junho de 2021 a Companhia não contratou tais serviços.
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(a)

Prazos de convocação

A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação de assembleias gerais, sendo
observado o previsto na legislação societária. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e
quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 30
(trinta) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias da realização da
Assembleia Geral. Independentemente de qualquer formalidade prevista no Estatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações, é considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer
a totalidade dos acionistas.
(b)

Competências

Como consta da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os administradores e os
membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (iv) aprovar a correção da expressão monetária do capital
social.
Além dos poderes atribuídos pela legislação vigente, é de competência exclusiva da Assembleia Geral as
seguintes matérias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, quando instalado, da Companhia;
fixar a remuneração global da administração da Companhia, observado o Artigo 12, abaixo;
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do
exercício e a sua distribuição aos acionistas;
aprovar aumentos do capital social da Companhia e ajustes ao capital autorizado;
aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital social, cujo valor seja superior a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto para a constituição de pessoas jurídicas no curso
ordinário de seus negócios para a implementação de um ou mais projetos da Companhia;
deliberar sobre questões gerais que lhe forem submetidas pelo Conselho de Administração;
aprovar a dissolução e liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante;
aprovar a cisão, fusão ou incorporação da Companhia;
aprovar a participação da Companhia em negócios que não sejam relacionados ao seu objetivo
social;
aprovar a emissão de valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a: ações, bônus de
subscrição e opções de compra de ações;
aprovar as demais matérias que lhe sejam atribuídas em lei ou neste Estatuto Social;
aprovar a alteração do estatuto social da Companhia; e
deliberar sobre proposta de saída da Companhia do Novo Mercado, ou ainda, sobre o cancelamento
de registro de companhia aberta.

(c)
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão
à disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos à assembleia geral estarão disponíveis aos acionistas nos seguintes endereços:
Endereço físico: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360 –
Vitória/ES.
Endereço eletrônico: site da Companhia (ri.ish.com.br); site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3
(www.b3.com.br).
(d)

Identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não possui mecanismos específicos para identificar e administrar conflitos de interesse nas
Assembleias Gerais, sendo cabível as regras constantes na legislação brasileira.
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A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia
é anulável e o acionista responderá pelos danos causados. Os conflitos de interesse são identificados nos
termos da Lei das Sociedades por Ações e administrados pelo Conselho de Administração.
Na administração de conflitos de interesses, é registrada a abstenção dos acionistas que tenham qualquer
interesse relacionado às matérias a serem deliberadas pela Assembleia.
(e)

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não adota regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração para
o exercício do direito de voto em Assembleias Gerais.
(f)
Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e
tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio
eletrônico
Os acionistas da Companhia poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído
há menos de um ano e que também seja acionista, advogado, representante da instituição financeira ou
administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos. Juntamente com o instrumento de
procuração deverão ser apresentados os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos
comprobatórios da regularidade da representação destes pelos signatários das procurações.
São admitidas procurações enviadas por meio eletrônico desde que na data da Assembleia Geral sejam
apresentados os documentos originais. Não há prazo prévio para depósito do instrumento de mandato, mas
a Companhia orienta seus acionistas a enviarem com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
da realização da Assembleia Geral.
Nos termos da legislação vigente, os documentos devem ser apresentados com firma reconhecida e, quando
provenientes do exterior, devem ser notarizados em seu país de origem, consularizados ou legalizados por
meio de apostilamento, traduzidos por tradutor público juramentado e registrados em cartório de registro de
títulos e documentos no Brasil.
Além disto, a Companhia não adota procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico e não possui
nenhuma outra regra, política ou prática para a aceitação de procurações de acionistas, além do disposto na
legislação aplicável.
(g)
Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
Para exercício dos direitos de voto à distância com envio direto para a Companhia, os acionistas devem enviar
os seguintes documentos para a Companhia:
1. Via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricando e assinando;
e
2. Cópia autenticada dos seguintes documentos:
a. Para pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista.
b. Para pessoas jurídicas: (i) último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii) documento
de identidade com foto do representante legal; e
c. Para fundos de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iii)
documento de identificação com foto do representante legal.
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É solicitado, conforme o caso, o reconhecimento de firma, notarização, consularização (ressalvados os
procedimentos alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais). Os
boletins de voto à distância, acompanhados da respectiva documentação, serão considerados apenas se
recebidos por pela Companhia em plena ordem até 7 (sete) dias antes da data da assembleia. Os acionistas
serão comunicados se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou
os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário.
Os documentos acima indicados deverão ser encaminhados aos cuidados do Departamento de Relações
com Investidores, para o seguinte endereço de e-mail: ri@ish.com.br ou para o seguinte endereço físico: Rua
Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360 – Vitória/ES.
(h)
Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância
ou de participação a distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de voto a distância ou de participação a
distância próprio, porém utilizará as prerrogativas da Instrução CVM 561 para viabilizar o processo de voto a
distância.
Assim, os acionistas titulares de ações de sua emissão que estejam depositadas em depositária central
poderão transmitir as instituições de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos
seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço. O serviço de coleta e
transmissão de instituições e preenchimento de voto poderá ser realizado também pelo agente escriturador
da Companhia.
(i)
Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância
Os acionistas que pretendam incluir propostas de deliberação ou de candidatos para o Conselho de
Administração ou para o Conselho Fiscal sob a forma de voto a distância devem enviar suas propostas aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores, juntamente com os documentos relativos a
proposta, para o seguinte endereço físico: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá,
CEP 29050-360 – Vitória/ES, ou por correio eletrônico para ri@ish.com.br, tal como previsto na
regulamentação aplicável.
A solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim de voto a distância deve ser recebida pelo
Departamento de Relação com Investidores no período entre o primeiro dia útil do exercício social em que se
realizará a assembleia geral ordinária e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização.
Enquanto a solicitação de inclusão de proposta de chapas ou candidatos a membros do conselho de
administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância deve ser recebido pelo Departamento de
Relação com Investidores no período entre (i) o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a
assembleia geral e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de sua realização, na hipótese de assembleia
geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de
assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e do conselho fiscal em até 25
(vinte e cinco) dias antes da data de realização da assembleia geral extraordinária convocada para este fim.
(j)
Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(k)
Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
Não aplicável.
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(a)
Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de
reuniões ordinárias e extraordinárias
O estatuto social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, em caráter ordinário, conforme
calendário aprovado por seus membros (em periodicidade, no mínimo, trimestral), e, extraordinariamente, quando
necessário aos interesses sociais, sempre que convocado, por escrito, sempre que convocado pelo seu Presidente
ou por qualquer de seus membros. Tendo sido a Companhia constituída em 02 de junho de 2021, seu Conselho de
Administração não estava instalado no último exercício social e, portanto, não houve reuniões.
(b)
Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação
ao exercício do direito de voto de membros do conselho
O acordo de acionistas da Companhia não estabelece restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto
de membros do Conselho de Administração.
(c)

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Nos termos do Artigo 156 da Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração e
das controlada da Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão informar os
demais membros do Conselho de Administração da existência do conflito e fazer consignar, em ata de reunião
do Conselho de Administração, a natureza e a extensão do seu impedimento.
Adicionalmente, a Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada em reunião do Conselho de
Administração realizada em 28 de julho de 21, prevê que o Conflito de Interesses significa a situação de uma
pessoa com vinculação à Companhia e que se encontra envolvida em processo decisório em que ela tenha
o poder de influenciar o resultado final, assegurando uma vantagem indevida para si, algum familiar ou
terceiros, ou ainda que possa interferir na sua capacidade de julgamento isento. No caso da Companhia, os
potenciais conflitos de interesse são aqueles nos quais os objetivos pessoais dos tomadores de decisão, por
qualquer razão, possam não estar alinhados aos objetivos da Companhia em matérias específicas.
(d)
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
A Companhia adota uma Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês e
Diretoria Estatutária (“Política de Indicação, a qual institui os critérios e procedimentos a serem observados
para a composição do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria.
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
A Política de Indicação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de
2021, que disporá, dentre outras matérias julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos
e deveres dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais.
A Política de Indicação pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia; e (ii) internet:
site da Companhia (ri.ish.com.br).
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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 indicação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria deverá observar o
disposto na Política de Indicação, no Estatuto Social da Companhia, nos regimentos internos do Conselho de
Administração e de seus Comitês, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das Sociedades por Ações e
nas demais legislações e regulamentações aplicáveis.
A Política de Indicação traz regras específicas para a composição e para a indicação de membros do
Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria, sendo que, de uma maneira geral, deverão ser
indicados profissionais altamente qualificados, com comprovada experiência técnica, profissional ou
acadêmica, e alinhados aos valores e à cultura da Companhia.
Cumpre ressaltar, ainda, que devem ser considerados critérios como complementaridade de experiências,
formação acadêmica e disponibilidade de tempo para o desempenho da função e diversidade quando da
indicação dos membros para comporem os órgãos da administração da Companhia.
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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 Novo Mercado, do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Sanções
e do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.
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Engenheiro Civil

002.931.257-40

02/06/2021

02/06/2021

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Versão : 1

Sim

AGO de 2023

Sim

AGO de 2023

Sim

AGO de 2023

Sim

AGO de 2023

Sim

AGO de 2023

100.00%

1

100.00%

1

100.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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A Sra. Michelini Camuzzi Ferrari Storck declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos

Michelini Camuzzi Ferrari Storck graduou-se em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, realizando MBA em 2004 pela mesma universidade. Em 2008, realizou seu mestrado em
Administração de Empresas pela FUCAPE Business School, e em 2012 concluiu seu Doutorado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Michelini Camuzzi Ferrari Storck
exerceu o cargo de Gerente Financeira da Dacasa Financeira no período entre 2010 e 2012, foi CFO do Grupo PROvale durante os anos de 2012 e 2016 e foi CFO/CTO da Benevix Administradora de Planos de
Saúde durante 2019 e 2021.

Michelini Camuzzi Ferrari Storck - 031.846.107-21

Michelini Camuzzi Ferrari Storck - 031.846.107-21

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

Administrador

873.660.457-72

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

07/01/1967

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

29 - Outros Conselheiros
Conselheiro

Economista

086.211.287-72

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretora Executiva de Finanças e de
Relações com Investidores

N/A

18/04/1940

José Fernando Etiene Dessaune

N/A

05/09/1970

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato

N/A

Pertence apenas à Diretoria

25/12/1974

Economista

Michelini Camuzzi Ferrari Storck

031.846.107-21

19 - Outros Diretores

Diretora Executiva de Finanças e de
Relações com Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Economista

031.846.107-21

N/A

Descrição de outro cargo / função

25/12/1974

Cargo eletivo ocupado

Michelini Camuzzi Ferrari Storck

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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N/A

Rodrigo Volk Etienne Dessaune - 873.660.457-72

N/A

José Fernando Etiene Dessaune - 086.211.287-72

N/A

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato - 002.931.257-40

N/A

Michelini Camuzzi Ferrari Storck - 031.846.107-21

Michelini Camuzzi Ferrari Storck - 031.846.107-21

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Rodrigo Volk Etienne Dessaune declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que é pessoa exposta politicamente, nos termos da
Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Rodrigo Volk Etienne Dessaune graduou-se em 1989 em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo, e em 1992 o mesmo graduou-se em Administração. Um ano após sua graduação em
administração, iniciou curso de MBA na Universidade Federal Fluminense, concluído em 1994. Dois anos depois, Rodrigo Volk Etienne Dessaune fundou a ISH Tecnologia S.A., e, em 2000 concluiu sua graduação
como Master of Sciences em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 2019, integra os conselhos do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, da TecVitória Incubadora e da
CompTIA – Computing Technology Industry Association.

Rodrigo Volk Etienne Dessaune - 873.660.457-72

O Sr. José Fernando Etienne Dessaune declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos
termos da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

José Fernando Etienne Dessaune graduou-se em 1964 em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e se tornou mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas em 1999. Ainda no meio
acadêmico, foi professor na graduação do Departamento de Economia da UFES em diversas outras faculdades do estado do Espírito Santo, como UVV, Fabavi e MULTIVIX. Atuou lecionando tanto em cursos de
graduação quanto de pós-graduação, até o ano de 2010. Em 1976 trabalhou no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES), como Analista Financeiro, organização na qual ficou por 20 anos. Durante
esse tempo, em 1978, ele também atuou como Diretor Regional do Banco Auxiliar de São Paulo. Entre 1984 e 1988 foi diretor do Banestes e em 1995 do SEBRAE. Foi vice-presidente do Findes entre 1988 e 1998.
E 2011 se tornou Diretor Financeiro da empresa ISH Tecnologia, cargo que manteve até a data deste Formulário de Referência.

José Fernando Etiene Dessaune - 086.211.287-72

O Sr. Armsthon Hamer dos Reis Zanelato declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos
termos da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato graduou-se em 1995 pela Universidade Federal do Espírito Santo em Engenharia Civil, realizando Pós Graduação em 1996 pela mesma universidade na área de rede de
computadores. Em 2001, concluiu MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vergas. Exerceu o cargo de Analista de Sistemas na Companhia Espírito Santense de Saneamento de 1989 até 1992, e de
consultor de TI para o SEBRAE-ES durante os anos de 1995 e 1997. Fundou e exerceu os cargos de CEO das empresas Hybrid Informática (1990-1993), DataVip Informática (1993-1994) e Integrasys Comércio e
Serviços de Informática Ltda. (1996-2002).

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato - 002.931.257-40

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

663

Descrição outros comitês

CPF

Comitê Financeiro

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Outros

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato

Diretor Vice-Presidente

Outros Comitês

Outros Comitês

Comitê de Gestão e
Assessoramento

Allan Marcelo de Campos Costa

849.262.529-53

Diretor Regional (não estatutário)
Analista de Sistemas

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Outros Comitês

Comitê de Gestão e
Assessoramento

052.324.527-03

Outros

Contador

João Paulo Barros da Silva Pinto
Analista de Sistemas

Contador

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Gerente Financeira

Comitê Financeiro

Comitê Financeiro

Economista

Advogado

Contador

Economista

Profissão

Tipo de Auditoria

071.302.687-19

Tatiane Almeida Rodrigues Caliari

897.737.057-49

Wagner Luiz Martins

Diretora Executiva de Finanças e de Relações com Investidores

031.846.107-21

Michelini Camuzzi Ferrari Storck

Diretor Comercial (não estatutário)

945.004.877-00

Everson Teixeira Moreira

Gerente de Planejamento (não estatutário)

922.817.887-68

Dalton Jacinto Dutra Júnior

Secretário do Conselho de Administração

086.211.287-72

José Fernando Etiene Dessaune

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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05/09/1970

28/07/2021

12/05/1972

28/07/2021

01/09/1981

28/07/2021

20/03/1977

28/07/2021

17/04/1967

28/07/2021

25/12/1974

28/07/2021

14/07/1970

28/07/2021

03/02/1969

28/07/2021

18/04/1940

Data eleição

Data de
nascimento

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

0

28/07/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

PÁGINA: 239 de 326

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Gestão e
Assessoramento

Engenheiro Civil

Profissão

Tipo de Auditoria
Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

28/07/2021

Data eleição

Data de
nascimento

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Michelini Camuzzi Ferrari Storck - 031.846.107-21

PÁGINA: 240 de 326

O Sr. Everson Teixeira Moreira declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da
Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Everson Teixeira Moreira graduou-se em 1996 em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, e em 2010 graduou-se em Direito na Faculdade Estácio de Sá, Unidade Vitória. No mesmo ano
de sua graduação em direito, iniciou curso pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo e Direito Tributário na Faculdade Anhaguera, concluído em 2012. Atuou como Subsecretário de Tecnologia da
Informação na administração da capital do Estado do Espírito Santo, entre nos anos de 1998 e 2004, como Gerente de Tecnologia da Secretaria de Estado da Educação, entre os anos de 2005 e 2006, Diretor
Legislativo de Tecnologia da Informação na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no ano de 2006 e na Secretaria de Estado da Saúde, entre os anos de 2005 e 2011. Em 2011 assumiu a gestão da
reforma do prédio sede da ISH Tecnologia S.A., onde atua como Diretor de Comunicações até a presente data.

Everson Teixeira Moreira - 945.004.877-00

O Sr. Dalton Jacinto Dutra Júnior declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da
Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Dalton Jacinto Dutra Júnior graduou-se em 1990 pela Faculdade de Administração e Ciências Econômicas, realizando sua pós graduação em administração financeira em 1992 pela FAESA, e adquirindo seu título
de Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas em 2001. Dalton Dutra exerceu o cargo de Diretor Estatutário da Winterstone no período entre 2007 e 2009, além de ter atuado como membro do
Comitê de Auditoria da Companhia de Docas do Espírito Santo.

Dalton Jacinto Dutra Júnior - 922.817.887-68

O Sr. José Fernando Etienne Dessaune declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos
termos da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

José Fernando Etienne Dessaune graduou-se em 1964 em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e se tornou mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas em 1999. Ainda no meio
acadêmico, foi professor na graduação do Departamento de Economia da UFES em diversas outras faculdades do estado do Espírito Santo, como UVV, Fabavi e MULTIVIX. Atuou lecionando tanto em cursos de
graduação quanto de pós-graduação, até o ano de 2010. Em 1976 trabalhou no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES), como Analista Financeiro, organização na qual ficou por 20 anos. Durante
esse tempo, em 1978, ele também atuou como Diretor Regional do Banco Auxiliar de São Paulo. Entre 1984 e 1988 foi diretor do Banestes e em 1995 do SEBRAE. Foi vice-presidente do Findes entre 1988 e 1998.
E 2011 se tornou Diretor Financeiro da empresa ISH Tecnologia, cargo que manteve até a data deste Formulário de Referência.

José Fernando Etiene Dessaune - 086.211.287-72

Experiência profissional / Critérios de Independência

Presidente do Conselho de Administração

002.931.257-40

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Armsthon Hamer dos Reis Zanelato - 002.931.257-40

PÁGINA: 241 de 326

O Sr. Allan Marcelo de Campos Costa declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que é pessoa exposta politicamente, nos termos
da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Allan Marcelo de Campos Costa graduou-se em 1993 em Tecnologia da Informação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em 1999, realizou MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC, e
em 2002 tornou-se Mestre em Administração de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2003, Allan Marcelo de Campos Costa tornou-se Master of Sciences pela Lancaster University. Nos anos de 2010 e
2011, especializou-se em curso de Administração Avançada pela Harvard Business School, e em curso de formação de conselheiros de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Allan
Marcelo de Campos Costa exerceu a função de CEO do SEBRAE durante os anos de 2007 e 2013, foi membro do Conselho de Administração da Transguará no período entre 2012 e 2016, foi CEO na Companhia
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar durante o ano de 2019, e exerce a função de conselheiro de administração na Celepar até a presente data.

Allan Marcelo de Campos Costa - 849.262.529-53

O Sr. João Paulo Barros da Silva Pinto declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos
termos da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

João Paulo Barros da Silva Pinto graduou-se em Ciência da Computação pela faculdade FAESA em Vitória no ano de 2008, tendo concluído também, no mesmo ano, o curso Tecnólogo Superior de Redes de
Computadores. Concluiu sua pós-graduação em Segurança de Informação pela Universidade do Centro Leste no ano de 2011 e em 2019 participou do Programa de Desenvolvimento de Executivos da Fundação
Dom Cabral. João Paulo já atuou como Analista entre 1998 e 2000 na empresa Elkem e entre 2000 e 2007 exerceu a atividade Analista de Suporte na Autoglass Brasil. Em dezembro de 2007, começou a sua
atuação na ISH Tecnologia como pré-vendas, sendo o primeiro profissional da empresa a atuar exclusivamente na função de Engenheiro de vendas. Em fevereiro de 2011 tornou-se Gerente Regional de Vendas
permanecendo nessa função até se tornar Diretor Comercial em janeiro de 2016.

João Paulo Barros da Silva Pinto - 052.324.527-03

A Sra. Tatiane Almeida Rodrigues declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da
Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Tatiane Almeida Rodrigues Caliari graduou-se em 2000 em Ciências Econômicas pela Universidade de Vila Velha e realizou MBA de Controladoria e Finanças pela FGV em 2008. Entre 2000 e 2005 ela exerceu o
cargo de Analista de Exportação na empresa Biancogres e entre 2006 e 2007 prestou serviços como Analista Financeira na Fibrasa e na Tora AS. Entrou na ISH em setembro de 2007 como Assessora Comercial,
tornou-se Gerente Administrativa-Financeira em 2011, cargo que permanece até presente data.

Tatiane Almeida Rodrigues Caliari - 071.302.687-19

O Sr. Wagner Luiz Martins declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da
Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Wagner Luiz Martins graduou-se em Ciências Contábeis, Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1995, se especializando em Controladoria Empresarial pelo Centro Universitário
de Vila Velha em 1999. Wagner Luiz Martins exerceu o cargo de Gerente Administrativo e Financeiro na Tora Log Home entre os anos de 2005 e 2007, foi Controller e Gestor de Serviços Compartilhados Adcos pela
Adcos Indústria e Comércio entre 2013 e 2015, e foi Controller pela HKM Empreendimentos entre 2016 e 2017.

Wagner Luiz Martins - 897.737.057-49

A Sra. Michelini Camuzzi Ferrari Storck declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos
termos da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Michelini Camuzzi Ferrari Storck graduou-se em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, realizando MBA em 2004 pela mesma universidade. Em 2008, realizou seu mestrado em
Administração de Empresas pela FUCAPE Business School, e em 2012 concluiu seu Doutorado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Michelini Camuzzi Ferrari Storck
exerceu o cargo de Gerente Financeira da Dacasa Financeira no período entre 2010 e 2012, foi CFO do Grupo PROvale durante os anos de 2012 e 2016 e foi CFO/CTO da Benevix Administradora de Planos de
Saúde durante 2019 e 2021.

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

666

N/A

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato - 002.931.257-40

N/A

Allan Marcelo de Campos Costa - 849.262.529-53

N/A

João Paulo Barros da Silva Pinto - 052.324.527-03

N/A

Tatiane Almeida Rodrigues Caliari - 071.302.687-19

N/A

Wagner Luiz Martins - 897.737.057-49

N/A

Michelini Camuzzi Ferrari Storck - 031.846.107-21

N/A

Everson Teixeira Moreira - 945.004.877-00

N/A

Dalton Jacinto Dutra Júnior - 922.817.887-68

N/A

José Fernando Etiene Dessaune - 086.211.287-72

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Versão : 1

PÁGINA: 242 de 326

O Sr. Armsthon Hamer dos Reis Zanelato declara que: (a) não possui qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara que não é pessoa exposta politicamente, nos
termos da Instrução Normativa CVM nº 617/19, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato graduou-se em 1995 pela Universidade Federal do Espírito Santo em Engenharia Civil, realizando Pós Graduação em 1996 pela mesma universidade na área de rede de
computadores. Em 2001, concluiu MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vergas. Exerceu o cargo de Analista de Sistemas na Companhia Espírito Santense de Saneamento de 1989 até 1992, e de
consultor de TI para o SEBRAE-ES durante os anos de 1995 e 1997. Fundou e exerceu os cargos de CEO das empresas Hybrid Informática (1990-1993), DataVip Informática (1993-1994) e Integrasys Comércio e
Serviços de Informática Ltda. (1996-2002).
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N/A

Observação

CEO e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

873.660.457-72 ISH Tech S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

42.496.531/0001-67

PÁGINA: 243 de 326

42.496.531/0001-67 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

086.211.287-72 ISH Tech 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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N/A

Observação

Diretor Presidente

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo de Finanças

Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo de Finanças

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2020

Cargo/Função

Identificação

01.707.536/0001-04

873.660.457-72

01.505.147/0001-04

086.211.287-72

01.707.536/0001-04

086.211.287-72

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 244 de 326

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Everson Teixeira Moreira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Gerente de Planejamento (Não Estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Secretário do Comitê de Auditoria

Dalton Jacinto Dutra Júnior

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor de Inovação (Não estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente

Allan Marcelo de Campos Costa

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Administrador

Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

945.004.877-00

01.707.536/0001-04

922.817.887-68

01.707.536/0001-04

849.262.529-53

01.505.147/0001-04

873.660.457-72

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo de Finanças

Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo de Finanças

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

N/A

Observação

Diretor de Comunicação (Não Estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Membro Efetivo do Comitê de Auditoria

Cargo/Função

Identificação

873.660.457-72

01.505.147/0001-04

086.211.287-72

01.707.536/0001-04

086.211.287-72

01.707.536/0001-04

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Secretário do Comitê de Auditoria

Dalton Jacinto Dutra Júnior

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor de Inovação (Não estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente

Allan Marcelo de Campos Costa

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Administrador

Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Cargo/Função

Identificação

922.817.887-68

01.707.536/0001-04

849.262.529-53

01.505.147/0001-04

873.660.457-72

01.707.536/0001-04

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo de Finanças

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria

José Fernando Etiene Dessaune

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

N/A

Observação

Diretor de Comunicação (Não Estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Membro Efetivo do Comitê de Auditoria

Everson Teixeira Moreira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Gerente de Planejamento (Não Estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Cargo/Função

Identificação

086.211.287-72

01.707.536/0001-04

086.211.287-72

01.707.536/0001-04

945.004.877-00

01.707.536/0001-04

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor de Inovação (Não estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente

Allan Marcelo de Campos Costa

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Administrador

Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo de Finanças

Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Cargo/Função

Identificação

01.707.536/0001-04

849.262.529-53

01.505.147/0001-04

873.660.457-72

01.707.536/0001-04

873.660.457-72

01.505.147/0001-04

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretor de Comunicação (Não Estatutário)

ISH Tecnologia S.A.

Pessoa Relacionada

Membro Efetivo do Comitê de Auditoria

Everson Teixeira Moreira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

01.707.536/0001-04

945.004.877-00

CPF/CNPJ

Subordinação

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui acordos ou apólices de seguros para
pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores.
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I. Assembleias Gerais da Companhia
Abaixo são informadas as assembleias realizadas nos últimos três exercícios sociais, incluindo: (i) data de
realização; (ii) principais materiais; (iii) data; (iii) eventuais casos de instalação em segunda convocação; e
(iv) quórum de instalação:
Evento

Principais Matérias

Assembleia
Geral
Extraordinária

Criação
do
Conselho
de
Administração da Companhia e
eleição
de
seus
membros;
autorização para a abertura do
capital da Companhia e listagem no
Novo Mercado; reforma do estatuto
social
da
Companhia
para
adaptação ao Novo Mercado, o qual
somente vigorará a partir da data
em que a listagem for concluída,
permanecendo
em
vigor
as
disposições
estatutárias
correspondentes do Estatuto Social
atual até que tal condição
suspensiva
seja
verificada;
autorização para realização de
oferta pública.
Ratificar a contratação de empresa
especializada de avaliação para
avaliar, com base nos respectivos
balanços patrimoniais levantados
em 30 de junho de 2021, o valor
contábil (i) das ações da ISH
Tecnologia S.A. e e (ii) das quotas
da Integrasys Comércio E Serviços
Ltda.; aprovar os laudos de
avaliação preparados pelos peritos,
condicionado à consumação da
Oferta aprovada na assembleia
geral da Companhia realizada em
28 de julho de 2021; aprovar o
aumento do capital social da
Companhia.

Assembleia
Geral
Extraordinária

Data

Quórum

28/07/2021

Instalação em 2ª
convocação
N/A

18/08/2021

N/A

100%

100%

II. Principais aspectos de Governança Corporativa
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), governança corporativa é o sistema pelo
qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho
de administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam
esta prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de contas (accountability); e (iv)
responsabilidade corporativa.
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Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não só o
desempenho econômico-financeiro da Companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que
intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento justo e igualitário de
todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua
vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os
elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade
corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código Brasileiro de
Governanças Corporativa, a Companhia adota as seguintes:
x capital social composto somente por ações ordinárias, proporcionando direito de voto a todos os
acionistas;
x não acumulação do cargo de diretor-presidente e presidente do conselho de administração;
x adoção de política de gerenciamento de riscos, código de ética e conduta e política de negociação
de valores mobiliários;
x previsão estatutária para instalação de um Conselho Fiscal;
x definição de calendário anual com previsão de agenda anual temática com assuntos relevantes e
datas de discussão, incluindo as datas das reuniões ordinárias;
x atas de reunião do conselho de administração redigidas com clareza e que registrem as decisões
tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto; e
x utilização da assembleia geral de acionistas para comunicar a condução dos negócios da Companhia,
sendo que as atas permitem o pleno entendimento das discussões havidas na assembleia e trazem
a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.
III. Segmento de Listagem do Novo Mercado
Em 2000, a B3 introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança
corporativa, denominados Nível I, Nível II e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a
seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação de informações adicional
em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação de ações
emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar práticas de governança
corporativa e exigências de divulgação de informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira.
Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas
aos acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança
corporativa dentre os três segmentos.
As regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e situação
econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de
participação na administração das companhias, entre outros direitos.
IV. Informações adicionais ao item 12.3
Nos termos do artigo 13, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia e da Assembleia Geral
Extraordinária de 28 de julho de 2021, onde restou consignado que os membros independentes do Conselho
de Administração serão eleitos em Assembleia Geral Extraordinária convocada especialmente para este fim,
observado o enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado
da B3, o atual Conselho de Administração da Companhia possui caráter provisório e os membros
independentes serão eleitos até a divulgação do aviso ao mercado.
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(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 Companhia possui uma Política da Remuneração de Administradores (“Política de Remuneração”), a qual
foi formalmente aprovada em 28 de julho de 2021 em reunião de Conselho de Administração, e que pode ser
consultada no website da CVM (www.cvm.gov.br), em no website da Companhia. A Política de Remuneração
é aplicável aos membros do Conselho de Administração, Diretores Estatutários e não Estatutários, membros
dos Conselhos Fiscal (caso instalado) e membros do Comitê de Auditoria, e demais comitês de
assessoramento, estatutários ou não estatutários (“Pessoas Sujeitas à Política”).
A Política de Remuneração tem por objetivo definir os critérios de remuneração dos administradores da
Companhia, assegurando que seja estruturada de forma justa e compatível com as funções e os riscos
inerentes aos cargos, em linha com os interesses de longo prazo da Companhia e com as melhores práticas
de mercado, nos termos da legislação aplicável.
Os elementos que compõem a remuneração dos administradores visam: (i) atrair, recompensar, reter e
incentivar executivos na condução de seus negócios de forma sustentável, observados os limites de risco
adequados, estando alinhados 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 equidade salarial, compatíveis com as
responsabilidades de cada cargo e competitivos ao mercado de trabalho referencial, estabelecendo diretrizes
para a fixação de eventual remuneração e benefícios concedidos aos executivos.
Abaixo se encontram listados os elementos da remuneração e seus objetivos:
x
Benefícios: seguro de vida, assistência médica (diretoria estatutária e diretoria não estatutária) e
plano de previdência (diretoria estatutária e não estatutária). Objetivo: complementar benefícios
da assistência social e aposentadoria.
x
Incentivos de curto prazo: participação nos lucros (diretoria estatutária e diretoria não
estatutária). Objetivo: complementar a remuneração com base nos resultados da Companhia;
x
Incentivos de longo prazo: plano de opções de compra de ações (diretoria estatutária e não
estatutária). Objetivo: reforçar a retenção dos funcionários e alinhar interesses com acionistas na
criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo;
x
Remuneração Fixa: salário base (conselho de administração, diretoria estatutária e não
estatutária). Objetivo: reconhecer e refletir o valor do cargo internamente (empresa) e
externamente (mercado);
x
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações: é o Plano de Outorga de Opção de Compra
de Ações da Companhia, a ser instituído nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades
por Ações e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que consistirá em:
(i) estabelecer as condições gerais para outorga, pela Companhia, de opções de compra de ações
de sua emissão a executivos e empregados da Companhia, suas controladas e controladas em
conjunto, indicados pelo Conselho de Administração da Companhia; e (ii) estimular a expansão,
o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia e dos interesses de seus acionistas,
permitindo a certos executivos e empregados de entidades pertencentes ao grupo da Companhia
optar por adquirir ações da Companhia, nos termos e condições previstos no Plano de Outorga de
Opções de Compra de Ações.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

A remuneração das Pessoas Sujeitas à Política poderá ser constituída pelos seguintes elementos: (i)
remuneração fixa; (ii) remuneração variável; (iii) benefícios; (iv) benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo; e (v) remuneração baseada ou referenciadas em ações.
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Conselho de Administração
x A política de remuneração dos conselheiros inclui uma remuneração mensal fixa a título de prólabore, balizada nas práticas de mercado e visando reconhecer o valor dos Conselheiros, interna
e externamente.
x

A remuneração de cada um dos conselheiros poderá ser diferenciada, proporcional e em
decorrência de responsabilidades adicionais assumidas, como a participação em comitês da
Companhia que assessorem o Conselho de Administração.

x

A remuneração do Conselho de Administração será verificada por meio de pesquisas periódicas
de remuneração, realizadas por consultorias especializadas, tendo por foco a comparação com
empresas de mesmo porte e/ou similares à Companhia, a fim de alinhar a remuneração paga aos
membros do seu Conselho de Administração com as melhores práticas de mercado e a
manutenção da competitividade de sua estratégia de remuneração.

x

Os membros do Conselho de Administração não fazem jus ao recebimento de remuneração
variável.

Diretoria Estatutária
x A remuneração dos diretores estatutários é determinada de acordo com (i) suas funções e
responsabilidades e em com base em pesquisas de mercado realizadas com empresas de mesmo
porte, de diferentes setores, atuantes no Brasil, e (ii) o desempenho coletivo da equipe de gestão
executiva para atingir nosso objetivo de aumentar o valor de nossas ações.
x

É celebrado com cada um dos diretores estatutários um contrato de administração, que prevê, além
da remuneração mensal fixa, paga a título de pró-labore, uma remuneração variável atrelada ao
desempenho do administrador e condicionada ao cumprimento de determinadas metas da área
(“Contrato de Administração”).

x

O Contrato de Administração também prevê a outorga de opções de compra de ações de emissão
da Companhia, para serem exercidas nos prazos e nas condições estipuladas no Plano de Outorga
de Opções de Compra de Ações.

x

Assim, a remuneração dos diretores estatutários inclui:
uma remuneração-base e uma remuneração variável, relacionada com metas de acordo com
a posição e a área do administrador;
(ii)
uma remuneração indireta, representada pelos benefícios indicados na cláusula anterior; e
(iii) uma remuneração baseada em ações, decorrente das opções outorgadas no âmbito do Plano
de Opção de Compra de Ações.
(i)

Diretoria Não Estatutária
x A remuneração dos diretores não-estatutários é baseada nas práticas de mercado, sendo atrelada
aos resultados da Companhia. A prática de remuneração visa contratar e garantir a permanência
dos profissionais de grande qualificação na administração da Companhia. A política de
remuneração da Diretoria é estabelecida segundo a legislação existente (todos são contratados em
regime CLT). Adicionalmente, os membros da nossa Diretoria possuem remuneração baseada em
ações, conferida no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia.
Conselho Fiscal
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
x A Companhia estabelece como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado,
o valor mínimo exigido pela legislação. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do
Conselho Fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor médio pago
anualmente aos diretores (remuneração fixa, não computando benefícios, verbas de representação
e participação nos lucros). Dentro dos limites estabelecidos pela legislação, os membros do
Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa mensal e não fazem jus ao plano de benefícios.
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Comitês Estatutários e Não Estatutários
x Os membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Gestão e Assessoramento e do Comitê de
Finanças da Companhia serão remunerados pelas atividades desenvolvidas nos termos de seus
regimentos internos, conforme aprovados pelo do Conselho de Administração.
Os demais comitês de assessoramento da Companhia não intitularão seus membros qualquer forma de
remuneração.
(ii)
em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total
Não aplicável, pois a Companhia foi constituída em 02 de junho de 2021.
(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Os reajustes levam em consideração pesquisas de mercado realizadas com empresas de mesmo porte, de
diferentes setores, atuantes no Brasil. Com base nisso, os ajustes são analisados pelo Conselho de
Administração e levados para aprovação em Assembleia Geral de acionistas.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

A Companhia analisa sua performance e o desempenho de seus administradores para manter uma
remuneração compatível com as práticas de mercado, adequadas a qualidade e responsabilidades de seus
executivos e dentro de suas possibilidades financeiras. As razões que justificam a composição da
remuneração são o incentivo na melhoria da sua gestão e a permanência de seus executivos, visando ganhos
pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho no curto prazo.
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não aplicável, tendo em vista que nenhum membro da administração renunciou à sua respectiva
remuneração.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
Remuneração fixa: A remuneração fixa é individualizada quando permitido pela legislação aplicável e é
proporcional à responsabilidade específica do cargo, tempo dedicado às funções, competência e reputação
profissional, experiência individual, criação de valor dos serviços com foco em sua perenidade, também são
consideradas pesquisas salariais do mercado e avaliações de desempenho individuais, dentre outros critérios
a serem determinados pela Companhia, os quais serão definidos e aprovados pelo Comitê de Recursos
Humanos e, quando necessário, aprovados pelo(s) respectivo(s) Diretor(es) compete(s) ou pelo Conselho de
Administração da Companhia, conforme o caso e valor.
Remuneração variável: A remuneração variável poderá ser aplicável aos Diretores da Companhia e, em
casos específicos poderá ser aplicada também aos membros do Conselho de Administração, e estão
vinculadas a certas condições individuais de cada beneficiário, englobando os resultados financeiros das
respectivas áreas sob a responsabilidade dos administradores e os resultados financeiros consolidados da
Companhia, como faturamento e lucratividade, bem como indicadores operacionais, como nível de satisfação
dos clientes, índice de rotatividade de colaboradores, entre outros, além de indicadores subjetivos, definidos
pelo Conselho de Administração, dentre outros critérios a serem determinados pela Companhia, os quais
serão definidos e aprovados, quando necessários, aprovados pelo(s) respectivo(s) Diretor(es) competente(s)
ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso e valor.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

A remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho da seguinte maneira:
são analisadas as performances e o desempenho dos administradores regularmente através de uma
avaliação formal de desempenho ao final de cada ano, de forma a acompanhar o atingimento das metas da
Companhia e individuais, calculando o aumento do salário base e o valor da bonificação de acordo com o
merecimento de cada administrador.
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(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio
e longo prazo
A remuneração tem como objetivo incentivar os Diretores a buscar a melhor rentabilidade para a Companhia,
atrelando a remuneração variável com os indicadores de desempenho, no curto prazo, e retendo profissionais
que passam a se tornar essenciais para as operações da Companhia, que compartilham o risco e o resultado
com a Companhia no longo prazo.
O administrador beneficiário de um plano de opções tem como incentivo, no médio prazo, o exercício do
direito de adquirir ações de sua emissão a preço inferior que o potencial valor de mercado de nossas ações,
fazendo com que ele atue constantemente em prol da criação de valor sustentável para Companhia e seus
acionistas, nos diferentes horizontes de tempo.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos
Não há remuneração dos administradores da Companhia que seja suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor.
(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
Participam do processo decisório sobre remuneração a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o
Comitê de Recursos Humanos.
A remuneração global dos administradores da Companhia é fixada por meio de Assembleia Geral, devendo
o Conselho de Administração da Companhia fixar as remunerações mensais de seus membros e dos
membros da Diretoria, bem como dos membros do Conselho Fiscal, caso instalado, dos membros do Comitê
de Auditoria e demais comitês (“Pessoas Sujeitas à Política”). Além disso, o Conselho de Administração deve
determinar a remuneração global dos administradores, membros do Conselho Fiscal e de comitês das
controladas da Companhia, sendo a que a Assembleia Geral de cada controlada aprovará tal remuneração
global e seus respectivos órgãos, Conselho de Administração ou Diretoria. Também cabe ao Conselho de
Administração em conjunto com o Comitê de Recursos Humanos determinar a alocação de cada parte da
remuneração, dentre as quais (i) remuneração fixa; (ii) remuneração variável; (iii) participação nos lucros; (iv)
benefícios; (v) benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo; e (vi) remuneração baseada ou
referenciadas em ações, bem como estabelecer a remuneração dos membros dos Comitês.
(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
Nos termos da Política de Remuneração da Companhia, para fixação da remuneração individual, o Conselho
de Administração da Companhia realizará pesquisas de mercado periódicas, visando a identificação de
padrões remunerativos no seu mercado de atuação, e caso necessário, lhe é facultado contratar empresas
de consultoria especializadas no tema em questão.
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Como parâmetro, a remuneração fixa das Pessoas Sujeitas à Política deverá ser proporcional à
responsabilidade do cargo, ao tempo dedicado às funções, à competência e reputação profissional,
experiência individual e ao valor dos serviços com foco em sua perenidade e criação de valor no longo prazo.
A remuneração variável, quando aplicável aos administradores da Companhia, observará as regras gerais
previstas na Política de Remuneração, não estando sujeita a reajustes, mas sim ao atendimento de metas,
sendo estabelecida conforme seus resultados e sua administração. Para isso, os indicadores e metas da
Companhia são revisados periodicamente, de modo a refletir mudanças na sua estratégia e seu planejamento
de resultados.
Os Diretores da Companhia também podem participar de um programa anual de bônus. O valor a ser
determinado no programa de bônus, é resultante: (i) de uma avaliação objetiva; e (ii) de uma avaliação
subjetiva. Enquanto a avaliação objetiva verifica o cumprimento de metas organizacionais, a avaliação
subjetiva considera um exame realizado de determinados parâmetros pré-estabelecidos internamente,
conforme venha a ser determinado pelo Conselho de Administração.
(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política
de remuneração do emissor
O Conselho de Administração avaliará, no mínimo anualmente, a conformidade da Política de Remuneração
e a atualização e/ou aplicabilidade dos critérios adequados.
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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

3,00

3,00

0,00

6,00

Nº de membros remunerados

3,00

3,00

0,00

6,00

200.000,00

200.000,00

0,00

400.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 01/2021, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros do órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO
Não aplicável, tendo em vista
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
que o Conselho Fiscal não está
01/2021, o número de membros instalado.
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros do órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais

200.000,00

200.000,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente – 31/12/2021
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

3,00

3,00

0,00

8,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação nos resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Item / Ano
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(a)

Termos e condições gerais

(b)

Principais objetivos do plano

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(c)

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(d)

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(e)
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(f)

Número máximo de ações abrangidas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(g)

Número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(h)

Condições de aquisição de ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(k)

Forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(l)

Restrições à transferência das ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(m)
Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção
do plano
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
(n)
Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui Plano de Opções de Ações.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos seus administradores e não houve
qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia nos últimos três
exercícios sociais e não há outorga de opções de compra de ações prevista para o exercício social corrente.
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13.6 - Opções em Aberto

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia no final do último exercício social.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

(a)

Modelo de precificação

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(b)
Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, ponderado das ações, preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(c)
Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(d)

Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(e)

Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos
seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores
da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Exercício social 31/12/2020
Sociedade
emissora

Tipo de
Valor
Mobiliário

Quantidade

% do capital
social

Conselho de Administração(1)

Companhia

Ações

784

78,4

Diretoria Estatutária

Companhia

Ações

100

10,00

Conselho Fiscal

Companhia

Ações

0

0

-

884

88,4

Total
(1)

Sem considerar as participações detidas por Diretores que também são Conselheiros da Companhia.

Com exceção das ações acima, os membros do conselho de administração e da diretoria estatutária da
Companhia não possuíam quaisquer outras ações ou cotas outros valores mobiliários conversíveis em ações
ou cotas emitidas pela Companhia, por sociedades controladas ou sob controle comum da Companhia na
data deste Formulário de Referência.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
A Companhia e suas futuras controladas oferecem aos seus colaboradores, por meio do programa “Renda Total
Empresarial ISH”, os benefícios de Previdência Privada desenvolvidos pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A,
composto por Planos Coletivos de Previdência Complementar Aberta – PGBL e Seguros de Vida com Cobertura
por Sobrevivência – VGBL. De acordo os termos do programa, a Companhia contribui com o mesmo percentual
que o colaborador (de 1% a 25%, a depender do tempo de vínculo com a empresa).
Nenhum membro do conselho de administração ou diretor estatutário fez adesão aos benefícios até o momento.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia foi constituída em 02 de junho de 2021, não possuindo remuneração para
administradores nos três últimos exercícios sociais.

692

PÁGINA: 268 de 326

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Versão : 1

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Na data deste Formulário de Referência não havia arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
Não aplicável, pois a Companhia foi constituída em 02 de junho de 2021, não possuindo remuneração para
administradores nos três últimos exercícios sociais.
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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
Não aplicável, pois a Companhia foi constituída em 02 de junho de 2021, não possuindo remuneração para
administradores nos três últimos exercícios sociais.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Não aplicável, visto que nenhuma remuneração de administradores ou membros do conselho fiscal da
Companhia é reconhecida no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, das sociedades sob controle
comum e das controladas da Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Plano de Remuneração Baseado em Ações
A Companhia estuda aprovar, previamente ao lançamento da oferta pública inicial de ações da Companhia, um
Plano de Remuneração Baseado em Ações, o qual será instituído nos termos do artigo 168, §3º, da Lei das
Sociedades por Ações, em benefício de seus administradores e/ou empregados de nível gerencial ou que
desempenhem função relevante na Companhia, independentemente do cargo ou natureza da relação com a
Companhia e suas futuras controladas.
Além das informações descritas acima, não há outras informações que a Companhia julgue relevantes e
pertinentes a esta seção 13 que não tenham sido divulgadas nos itens acima.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Nº de empregados das Companhias e suas controladas
Exercício social – 30/06/2021
Categoria

ES

DF

MG

RJ

SP

Total

SOC

55

21

4

28

56

164

NOC

45

5

2

-

3

55

Professional
Services

22

18

1

1

31

73

Financeiro e
Contábil

15

-

-

-

-

15

Licitações

3

-

-

-

-

3

Marketing /
Comercial / Prévendas

11

5

-

1

14

31

Recursos
Humanos

10

-

-

-

-

10

Cloud Services

8

-

-

-

-

8

Customer e
Outsourcing
Services

12

12

-

4

27

45

Qualidade e
Informações
Gerenciais

3

-

-

-

-

3

Alianças e
Cyberpass

-

-

-

-

3

3

Suprimentos e TI
Interna

9

1

-

-

1

11

Inovação /
Desenvolvimento
de Soluções /
Arquitetura de
Produtos

11

3

-

-

7

21

Diretor Estatutário

6

1

-

-

1

8

Presidência /
Diretoria Regional

1

1

-

-

-

2

Estagiários

10

-

-

-

2

12

Total

216

64

7

34

145

464
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)

Categoria

Nº de terceirizados das Companhias e suas controladas
Exercício social – 30/06/2021
ES
DF
MG
SP

Total

Pessoas jurídicas que
desempenham
atividades de TI

8

10

1

9

28

Conservação e
Limpeza

4

-

-

1

5

Portaria

4

-

-

-

4

Total

16

10

1

10

37

(c)

índice de rotatividade
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

42%

45%

40%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 deste
Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

Atualmente a estrutura salarial da Companhia e de suas controladas decorre de tabela salarial vigente por região,
cargo/ área e níveis (Júnior, Pleno ou Sênior).
No entanto, a Companhia e suas futuras controladas estão desenvolvendo uma nova política de estrutura de
cargos e salários, com o apoio de uma consultoria privada especializada, cujo projeto tem os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Modelagem da estrutura de cargos e níveis (por família de cargos);
Pesquisa salarial utilizando como referência o mercado geral, avaliando a consistência e propondo
as tabelas salariais;
Elaborar a nova estrutura salarial (tabela salarial) para o Grupo ISH com base nas avaliações internas
e pesquisa salarial;
Com base nos dados de mercado e na avaliação de cada cargo pela metodologia, o consultor
definirá o grupo salarial, nomenclatura de mercado e os passos correspondentes;
Definição da estratégia de remuneração;
Definição do enquadramento funcional “para” e apuração dos custos de enquadramento;
Avaliar em conjunto com a equipe de Recursos Humanos do Grupo ISH a Política de Administração
Salarial e Benefícios vigente incluindo a definição de aumentos salariais (acordo coletivo, mérito,
promoções e enquadramento de mercado), bem como percentuais médios, máximos e frequência
típica de concessão, propondo ajustes necessários.

A Companhia e suas futuras controladas possuem remuneração salarial variável para seus colaboradores,
conforme descritos abaixo:
•

•
•
•
•
•
•

Comercial (equipe de vendas, equipe de pré-vendas, equipe de marketing e equipe de
desenvolvimento de soluções): Além do comissionamento sobre as vendas, existe um plano de bônus
e aceleradores estruturado, que visa reconhecer e valorizar o desempenho dos colaboradores que se
esforçam para trazer um resultado cada vez melhor para a empresa. As regras partem de metas
individuais e coletivas.
Gerência de desenvolvimento de soluções: Bônus de até 25 salários anuais, sendo 1/3 com base em
meta individual, e 1/3 com base na meta do grupo com apuração e pagamento trimestral e 1/3 de
bônus acelerador, com apuração e pagamento anual.
Gerência de produtos: Bônus de até 4 salários anuais, com apuração trimestral, se atingir a meta de
margem do ano.
Gerência de canais: Até 120.000,00 por ano, se atingir a meta estipulada de MRR, com apuração
trimestral.
Gerência de Inovação: Até 4 salários por ano se atingir as metas estabelecidas, que partem da venda
de um novo produto próprio chamado Mantis, a atualização de uma nova versão deste produto e a
criação e estruturação de canais ativos para este produto.
Head de inovação: Até 4 salários anuais, se atingidas as metas de MRR sobre os produtos próprios
ISH (Cyberpass, Mantis e Siem), apuração trimestral.
Gerência de sucesso do cliente: até 4 salários anuais, se atingir as metas estabelecidas de Health
Score, sendo que os resultados são monitorados a cada trimestre.

Além disso, a Companhia e suas futuras controladas concedem a seus colaboradores, caso seja atingida a meta
estipulada internamente pela área de Estratégia e Presidência, Participação nos Lucros e Resultados aos
funcionários que percebem (i) exclusivamente remuneração fixa de, no mínimo, 6% (seis por cento) do lucro
líquido após IR e CSSL apurado; e (ii) remuneração variável, à critério da Diretoria Estatutária, poderá ser fixada
uma verba em função do atingimento das metas individuais fixadas para cada ano.
(b)

política de benefícios

A Companhia e suas futuras controladas concedem aos seus colaborares os seguintes benefícios:
•

Vale Alimentação ou Refeição
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
•
•
•
•

Plano de saúde enfermaria sem custo para o colaborador
Plano odontológico sem custo para o colaborador
Seguro de Vida
Previdência Privada

Além destes, a Companhia possui o programa de Benefícios Flexíveis, que consiste na possibilidade do
colaborador participante escolher dentre os itens do Pacote de Benefícios aqueles que mais lhe agradem, no
limite de valor disponibilizado pela empresa, podendo distribuir o valor entre mais de um dos itens a seguir
(sujeitos à atualização semestral):
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartão Refeição e/ou Alimentação
Auxílio-Creche
Auxílio-Graduação
Idiomas
Cursos e Certificações
Upgrade Plano de Saúde
Plano de Saúde para Dependentes
Plano Odontológico para dependentes

Os benefícios flexíveis possuem as seguintes regras gerais:
•
•
•
•
•

Os benefícios institucionais – aqueles fornecidos a todos os empregados da Companhia e de suas
subsidiárias – não poderão ser substituídos por Benefícios Flexíveis;
Os Benefícios Flexíveis serão escolhidos ou alterados no início de cada semestre, de forma irretratável,
observando as regras dos fornecedores dos benefícios;
Os valores disponíveis mensalmente ao colaborador para utilização no Programa de Benefícios Flexíveis
e não utilizados não são acumuláveis;
Em caso de afastamento do participante do Programa de Benefícios Flexíveis superior a 1 (um) mês,
haverá suspensão automática do pacote de benefícios flexíveis, independente de comunicação prévia;
A Companhia poderá, a seu critério e unilateralmente, alterar as políticas, os fornecedores de
benefícios, bem como substituir benefícios que compõem o Pacote de Benefícios sem aviso prévio ou
comunicação expressa aos colaboradores participantes do Programa, respeitado a vigência do
semestre. Exceto nas hipóteses de rescisão do contrato de prestação de serviços dos fornecedores.

(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores,
identificando: (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preço de exercício; (iv) prazo de
exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano:
As estratégias de remuneração de curto, médio e longo prazo da equipe de gestores da Companhia (gerentes e
diretores), está sendo elaborada por uma consultoria privada especializada, cujo projeto tem os seguintes
objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Modelagem da estrutura de cargos e níveis (por família de cargos);
Pesquisa salarial utilizando como referência o mercado geral, avaliando a consistência e propondo
as tabelas salariais;
Elaborar a nova estrutura salarial (tabela salarial) para o Grupo ISH com base nas avaliações internas
e pesquisa salarial;
Com base nos dados de mercado e na avaliação de cada cargo pela metodologia, o consultor
definirá o grupo salarial, nomenclatura de mercado e os passos correspondentes;
Definição da estratégia de remuneração;
Definição do enquadramento funcional “para” e apuração dos custos de enquadramento;
Avaliar em conjunto com a equipe de Recursos Humanos do Grupo ISH a Política de Administração
Salarial e Benefícios vigente incluindo a definição de aumentos salariais (acordo coletivo, mérito,
promoções e enquadramento de mercado), bem como percentuais médios, máximos e frequência
típica de concessão, propondo ajustes necessários.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos
Os empregados da Companhia e de suas controladas são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados e Tecnologia da Informação dos Estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Paraná e do Distrito Federal (SINDPD-ES, SINDPD-SP, SINDPD-RJ, SINDPD-MG, SINDPD-PR e
SINDPD-DF).
A Companhia e suas futuras controladas mantém um bom relacionamento com as referidas entidades sindicais,
e divulgam aos seus colaboradores as principais convenções coletivas e outras ações promovida pelas entidades
sindicais. Nos últimos três exercícios sociais não houve qualquer tipo de greve ou paralisação envolvendo os
empregados da Companhia ou de suas controladas.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a este item 14.
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523

100

116

0

261

Brasileiro-ES

Brasileiro-ES

Brasileiro-RJ

Brasileiro-ES

0

0,000%

0,000%

26,130%

52,260%

10,000%

11,610%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

002.931.257-40

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato

Não

873.660.457-72

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Não

849.262.529-53

Allan Marcelo de Campos Costa

Não

052.324.527-03

João Paulo Barros da Silva Pinto

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Não

Sim

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

0

0

261

523

100

116

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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26,130%
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TOTAL

Classe ação

1.000

100,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Tipo pessoa

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

1.000

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

18/08/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

1.000

100,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

1.000

100,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
a. Partes
O Acordo de Acionistas da Companhia foi celebrado por Rodrigo Volk Etienne Dessaune (“Rodrigo”),
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato (“Armsthon”), João Paulo Barros da Silva Pinto (“João Paulo”) e Allan
Marcelo de Campos Costa (“Allan”, e em conjunto com o Rodrigo, Armsthon e João Paulo, simplesmente
“Acionistas Controladores”), com interveniência da Companhia na qualidade de Anuente.
b. Data de celebração
O Acordo de Acionistas foi celebrado em 30 de junho de 2021 (“Data de Celebração”).
c. Prazo de Vigência
O Acordo de Acionistas entrou em vigor na Data de Celebração e permanecerá válido até a data de 31 de
dezembro de 2024.
d. Descrição das cláusulas restritivas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
Os Acionistas, ou seus representantes, se comprometeram através do Acordo de Acionistas a votar de forma
uniforme em todas as Assembleias Gerais, para as decisões que envolvam: (i) Alterações em geral ao
Estatuto Social; (ii) Mudança do objeto social; (iii) Aumentos ou redução de capital social; (iv) Emissão de
ações, debêntures ou partes beneficiárias; (v) Grupamento ou desdobramento de ações; (vi) Incorporação,
fusão e cisão; (vii) Liquidação e proposta de recuperação ou falência; e (viii) distribuição de dividendos.
e. Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários
ou de pessoas que assumam posições gerenciais
Não aplicável.
f. Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
O Acordo de Acionistas estabeleceu diversas restrições à transferência e oneração das ações da Companhia,
tendo sido previsto: (i) Direito de Preferência e venda de ações, no qual, caso qualquer dos Acionistas
Controladores decida alienar total ou parcialmente as ações que é titular, deverá oferecer primeiramente aos
demais Acionistas Controladores; (ii) Direito de Venda Conjunta, no qual a transferência direta ou indireta
pelos Acionistas Controladores detentores de 60% ou mais do capital social, somente poderá ser realizada
sob condição suspensiva de que seja dada oportunidade aos demais Acionistas Controladores de também
alienarem suas ações, na mesma proporção daquelas que tiverem sido objeto da Oferta; e (iii) Direito de
Venda Conjuta Obrigatória, no qual, caso seja recebida Oferta de terceiro para venda de todas as ações de
Acionistas Controladores que detenham no mínimo 60% do capital social, os demais Acionistas Controladores
podem ser obrigados a vender suas ações, a critério único dos Acionistas Controladores receptores da oferta.
g. Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
Não aplicável.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
Nos últimos três exercício sociais, houve a alienação de ações que representavam 22,50% das ações de
emissão da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. por parte do Sr.
Renato Jager Patrocínio em 31 de maio de 2019, com a aquisição das referidas ações pelo Sr. Rodrigo, pelo
Sr. Armsthon e pelo Sr. João Paulo.
Em 18 de setembro de 2019, o Sr. Allan é admitido nas sociedades por meio da aquisição de ações dos
acionistas da ISH Tecnologia S.A. e quotas dos sócios da Integrasys Comércio e Serviços de Informática
Ltda., equivalente a 10% das ações ou quotas, conforme aplicável, de emissão das referidas sociedades.
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15.7 - Principais Operações Societárias

a. evento

b. principais
condições do
negócio

Incorporação das ações da ISH Tecnologia S.A. e das cotas da Integrasys
Comércio e Serviços de Informática Ltda. no âmbito do capital social da
Companhia
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2021, os acionistas
da Companhia aprovaram a incorporação das ações da ISH Tecnologia S.A. e das cotas
da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. sob condição suspensiva da
consumação da oferta pública inicial de ações da ISH Tech S.A. (“Oferta”), para compor
o capital social da Companhia, através do valor definido em laudo de avaliação
especialmente realizado para tal contribuição, na forma do artigo 227 da Lei das
Sociedades por Ações e nos termos das condições do Protocolo e Justificação.
A incorporação resultará na incorporação da ISH Tecnologia e da Integrasys pela
Companhia, tornando-as subsidiárias integrais da Companhia. As incorporações
resultarão no aumento de capital social da Companhia em R$ 6.767.823,00 (seis
milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais), conforme
valor atribuído às incorporadas no laudo de avaliação.

c. sociedades
envolvidas

Companhia (Incorporadora), ISH Tecnologia S.A. (Incorporada) e Integrasys Comércio
e Serviços de Informática Ltda. (Incorporada).

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.
passarão a ser subsidiárias integrais da Companhia.

e. quadro
societário
antes e depois
da operação

Antes:

Depois:
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15.7 - Principais Operações Societárias

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo
entre os
acionistas

Aprovação em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 18 de agosto de 2021.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao controle e grupo econômico da
Companhia que não tenham sido divulgadas neste Formulário de Referência.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
Em observância às normas da CVM e da B3, em 28 de julho de 2021, foi aprovada em reunião do Conselho
de Administração da Companhia, a “Política de Transação com Partes Relacionadas da ISH Tech S.A.”
(“Política de Transação com Partes Relacionadas”), com o objetivo de estabelecer princípios básicos e
diretrizes que garantam que as transações com Partes Relacionadas (conforme definido abaixo), bem como
situações em que possa haver potencial conflito de interesses dentro das transações que envolvam a
Companhia, sejam conduzidas e solucionadas da maneira transparente e de acordo com os interesses da
Companhia. Nesse sentido, a Política de Transação com Partes Relacionadas contempla, dentre outras
matérias, os procedimentos relativos (i) à identificação das partes relacionadas; (ii) à identificação de
fornecedores, prestadores de serviços e clientes que têm transações com partes relacionadas à Companhia;
bem como (iii) os critérios e procedimentos relacionados à seleção de contraparte, avaliação e aprovação dos
contratos, com o objetivo de mitigar potenciais conflitos de interesses e assegurar que todas as transações
com partes relacionadas sejam realizadas no interesse da Companhia.
Nos termos da Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010, são consideradas “Partes Relacionadas”
à Companhia:
a.

b.

Pessoa Física ou Membro Próximo de sua Família, que:
i.
tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia;
ii.
tiver influência significativa sobre a Companhia; ou
iii.
for Membro Chave da Administração Companhia ou de sua Controladora.
Entidades que se encontrem em qualquer uma das situações abaixo:
Quando a Entidade e a Companhia sejam membros do mesmo grupo econômico (o que
significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as
entidades sob controle comum são relacionadas entre si);
ii.
A Entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz parte, fornece serviços de
pessoal-chave da administração da entidade que reporta ou à controladora da entidade que
reporta;
iii.
Quando a Entidade for coligada ou controlada em conjunto (joint venture) da Companhia,
ou o contrário;
iv.
Quando a Entidade for coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de uma outra
entidade membro do mesmo grupo econômico da Companhia, ou o contrário;
v.
Quando a Entidade e a Companhia estiverem sob o controle conjunto (joint ventures) de
uma terceira entidade;
vi.
Quando a Entidade estiver sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade
e a Companhia for coligada dessa terceira entidade, ou o contrário;
vii.
Quando a Entidade for um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados da Companhia e/ou de uma outra entidade que seja Relacionada a ela;
viii.
Quando a Entidade for controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto (joint venture),
por uma pessoa/Parte Relacionada identificada no item “I” acima; e
i.

Quando uma pessoa/Parte Relacionada identificada no item “(i).(a)” acima (1) tenha influência significativa
sobre a Entidade, ou (2) for Membro Chave da Administração da Entidade ou de controladora da Entidade.
São consideradas “Condições de Mercado”: Condições de negociação que tenham por princípios (i) a
competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado); (ii) a
conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela
Companhia, bem como aos controles adequados de segurança das informações); (iii) a transparência (reporte
adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como reflexos destas nas demonstrações
financeiras da Companhia); e (iv) a equidade (estabelecimento de mecanismos que impeçam discriminação
ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de
negócio em benefício individual ou de terceiros).
Toda transação com Partes Relacionadas, após emissão de parecer pelo Comitê de Auditoria, será
obrigatoriamente submetida à aprovação do Conselho de Administração da Companhia. O membro da
Diretoria ou do Conselho de Administração que estiver em situação de potencial conflito de interesses deverá
se ausentar na análise e discussão da transação em que estiver potencialmente conflitado, abstendo-se de
votar no respectivo processo decisório.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
O Conselho de Administração, auxiliado pela Diretoria Executiva, quando necessária, emitirá parecer a
despeito das transações com Partes Relacionadas apreciadas, que levarão em consideração os seguintes
fatores, dentre outros, julgados relevantes para a apreciação da transação específica:
x
x

x
x
x
x
x
x

Os claros motivos para que se realize a transação do ponto de vista dos negócios e benefícios
econômicos e estratégicos para a Companhia;
Se a transação é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do que
aqueles geralmente disponíveis no mercado ou aqueles oferecidos a, ou por um, terceiro não
relacionado com a Companhia, em circunstâncias equivalentes, levando-se em conta o custo de
monitoramento da transação pela Companhia;
Se existem alternativas de mercado à transação com Partes Relacionadas em questão, ajustadas
aos fatores de risco envolvidos;
Os resultados de avaliações realizadas por empresa especializada e independente que emita
opiniões evidenciando que a transação representa a melhor alternativa, dentre as existentes no
mercado, se houver;
Análise quanto ao procedimento de validação de processo competitivo referente a contratação e
avaliação do resultado positivo obtido;
Constatação da aplicação de metodologia de precificação utilizada e análise de formas alternativas
de valoração da transação;
Possíveis disposições ou limitações impostas à Companhia e/ou suas controladas resultantes da
celebração da transação ou se a transação incluir qualquer risco em potencial à Companhia e/ou
suas controladas (incluindo risco reputacional)
Análise do grau de interesse da Parte Relacionada na transação, considerando o montante da
transação, a situação financeira da Parte Relacionada, a natureza direta ou indireta do interesse
da Parte Relacionada na transação e a natureza contínua ou não da transação.

As transações com Partes Relacionadas devem sempre ser realizadas em condições comutativas, assim
entendidas como aquelas em que há equivalência dos compromissos ou obrigações recíprocas, sem o
favorecimento de qualquer das partes de um negócio, condições características de operações entre entidades
isoladas, observadas as Condições de Mercado, inclusive com pagamento compensatório adequado, se
aplicável, e seguindo os mesmos princípios e procedimentos que norteiam as negociações feitas pela
Companhia com partes independentes.
Quaisquer desvios no cumprimento da Política de Transação com Partes Relacionadas deve ser levado ao
conhecimento do Comitê de Auditoria que reportará ao Conselho de Administração que, por sua vez, apurará,
de forma criteriosa, os motivos pelos quais houve o descumprimento Política de Transação com Partes
Relacionadas, bem como determinará as ações necessárias: (i) suspender todos os eventuais pagamentos
programados à Parte Relacionada; (ii) incluir a transação entre Partes Relacionadas no fluxo de aprovações
determinado na respectiva Política para que a transação seja adequadamente aprovada e/ou cancelada; e
(iii) avaliar e aplicar eventuais punições cabíveis.
A Política de Transações com Partes Relacionadas pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia; e (ii) internet: site da Companhia (ri.ish.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3
(www.b3.com.br).
A Companhia entende que as práticas acima descritas para realização de transações com partes relacionadas
garantem a comutatividade de tais operações e preços e condições de mercado. As transações que estejam
em vigor ou tenham sido celebradas no último exercício social são resumidas no item 16.2 deste Formulário
de Referência.
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Distrato sujeito a multa acordada contratualmente.
Contrato de locação do Imóvel sede da controlada direta ISH Tecnologia S.A. Saldo de aluguéis em 30 de junho de 2021: 10.108 mil
Outra
Trata-se de um contrato de locação entre a Enseada Empreendimentos Imobiliários S.A., na qualidade de Locadora, e a ISH Tecnologia S.A., na
qualidade de locatária, que compartilham 75% do quadro societário em comum, acordado das condições usuais de mercado, com valor mensal de
locação de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser reajustado anualmente pela variação do IGP-M em conformidade com a Lei 8.245 de 18 de
outubro de 1991, conforme alterada.
30/06/2021

Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na
qualidade de mutuários, e a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na qualidade de mutuantes.
Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores, a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.,
visando o empréstimo do montante de R$ 19.321 mil aos referidos Acionistas. As partes pactuaram que haverá correção monetária no percentual da
variação acumulada do CDI no período.
Não aplicável.
Não aplicável.
Contrato de mútuo firmado entre a ISH Tecnologia S.A., a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., e os Acionistas Controladores. A
operação foi realizada em virtude da antecipação de lucros aos acionistas no exercício social de 2020, sendo que ao final do exercício, foi apurado
que os Acionistas Controladores receberam dividendos superiores aos finais.
Outra
Trata-se de um contrato de mútuo entre a Integrasys e a ISH Tecnologia S.A., companhias controladas pelo Emissor, e os Acionistas Controladores
do Emissor.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Rodrigo Volk Etienne Dessaune

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

19.321,00

R$ 19.321 mil

R$ 19.321 mil

12 meses

SIM
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0,370000

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não aplicável

17 anos

Garantia e seguros

R$ 10.108 mil

Contrato de locação do imóvel localizado à Rua Judith Maria Tovar Varejão, n° 355, Enseada do Suá. Vitória/ES, com área total de 1.612,57 m² e
cadastro imobiliário na Prefeitura Municipal de Vitória de n° 05.03.008.0076.001, com aluguel mensal de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
reajustado anualmente a partir da variação do IGP-M. Não existem disposições acerca de compartilhamento de despesas, devendo prevalecer
aquelas condições definidas na Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada.

R$ 10.108 mil

Objeto contrato

120.000,00

Contrato de locação entre a Enseada Empreendimentos Imobiliários S.A., na qualidade de Locadora, e a ISH Tecnologia S.A., na qualidade de
locatária. As pessoas jurídicas anteriormente citadas possuem 75% do quadro societário em comum.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

31/07/2015

Montante (Reais)

Enseada Empreendimentos Imobiliários S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Não aplicável.
Contrato de mútuo firmado entre a ISH Tecnologia S.A., a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., e os Acionistas Controladores. A
operação foi realizada em virtude da antecipação de lucros aos acionistas no exercício social de 2020, sendo que ao final do exercício, foi apurado
que os Acionistas Controladores receberam dividendos superiores aos finais.
Outra
Trata-se de um contrato de mútuo entre a Integrasys e a ISH Tecnologia S.A., companhias controladas pelo Emissor, e os Acionistas Controladores
do Emissor.
30/06/2021

Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na
qualidade de mutuários, e a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na qualidade de mutuantes.
Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores, a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.,
visando o empréstimo do montante de R$ 19.321 mil aos referidos Acionistas. As partes pactuaram que haverá correção monetária no percentual da
variação acumulada do CDI no período.
Não aplicável.
Não aplicável.
Contrato de mútuo firmado entre a ISH Tecnologia S.A., a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., e os Acionistas Controladores. A
operação foi realizada em virtude da antecipação de lucros aos acionistas no exercício social de 2020, sendo que ao final do exercício, foi apurado
que os Acionistas Controladores receberam dividendos superiores aos finais.
Outra
Trata-se de um contrato de mútuo entre a Integrasys e a ISH Tecnologia S.A., companhias controladas pelo Emissor, e os Acionistas Controladores
do Emissor.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

João Paulo Barros da Silva Pinto

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

19.321,00

R$ 19.321 mil

R$ 19.321 mil

12 meses

SIM
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0,370000

0,370000

Rescisão ou extinção

SIM

Não aplicável.

12 meses

Garantia e seguros

R$ 19.321 mil

Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores, a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.,
visando o empréstimo do montante de R$ 19.321 mil aos referidos Acionistas. As partes pactuaram que haverá correção monetária no percentual da
variação acumulada do CDI no período.

R$ 19.321 mil

Objeto contrato

19.321,00

Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na
qualidade de mutuários, e a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na qualidade de mutuantes.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/06/2021

Montante (Reais)

Armsthon Hamer dos Reis Zanelato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Não aplicável.
Contrato de mútuo firmado entre a ISH Tecnologia S.A., a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., e os Acionistas Controladores. A
operação foi realizada em virtude da antecipação de lucros aos acionistas no exercício social de 2020, sendo que ao final do exercício, foi apurado
que os Acionistas Controladores receberam dividendos superiores aos finais.
Outra
Trata-se de um contrato de mútuo entre a Integrasys e a ISH Tecnologia S.A., companhias controladas pelo Emissor, e os Acionistas Controladores
do Emissor.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar
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0,370000

Rescisão ou extinção

SIM

Não aplicável.

12 meses

Garantia e seguros

R$ 19.321 mil

Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores, a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda.,
visando o empréstimo do montante de R$ 19.321 mil aos referidos Acionistas. As partes pactuaram que haverá correção monetária no percentual da
variação acumulada do CDI no período.

R$ 19.321 mil

Objeto contrato

19.321,00

Contrato de Mútuo firmado entre os Acionistas Controladores da ISH Tecnologia S.A. e da Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na
qualidade de mutuários, e a ISH Tecnologia S.A. e a Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. na qualidade de mutuantes.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/06/2021

Montante (Reais)

Allan Marcelo de Campos Costa

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
(a)
Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

O objetivo Política de Transações com Partes Relacionadas é estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela
Companhia e suas futuras controladas e subsidiárias em suas operações com partes relacionadas, para assegurar
que todas as decisões envolvendo tais operações sejam tomadas de forma a garantir a transparência e a
integridade dos atos praticados, o fiel cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis, e as melhores
práticas de governança corporativa.
Nos termos da Política de Transação com Partes Relacionadas, “Conflito de Interesses” significa uma situação de
uma pessoa com vinculação à Companhia e que se encontra envolvida em processo decisório em que ela tenha
o poder de influenciar o resultado final, assegurando uma vantagem indevida para si, algum familiar ou terceiros,
ou ainda que possa interferir na sua capacidade de julgamento isento. No caso da Companhia, os potenciais
conflitos de interesse são aqueles nos quais os objetivos pessoais dos tomadores de decisão, por qualquer razão,
possam não estar alinhados aos objetivos da Companhia em matérias específicas.
Na transação com Parte Relacionada que remeta a Conflito de Interesse, a pessoa que lhe der causa, qualquer
seja sua posição dentro da Companhia, deverá informar este fato ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de
Administração, responsáveis pela análise e aprovação da transação, logo que tiver conhecimento do conflito,
devendo explicar seu envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre
os termos e condições da transação e sua situação.
O Conflito de Interesses no caso dos Administradores da Companhia é presumido, isto é, sua aplicação independe
da análise do caso concreto, restando impedidos não apenas de votar, se a operação tiver que ser aprovada por
órgão de administração colegiado, mas também de participar das negociações de determinada operação em que
figure como contraparte da companhia ou pela qual seja beneficiado, independentemente se está a se perseguir
o interesse social ou não. Quando houver situação de Conflito de Interesse, os acionistas da Companhia deverão
abster-se de votar nas assembleias gerais, sendo considerado como voto abusivo aquele exercido por acionista
com o intuito de causar dano à Companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem
a que não faz jus, resultando prejuízo para a Companhia ou para demais acionistas.
Os membros da alta administração da Companhia em posição de Conflito de Interesse, em caso de solicitação
pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva, poderão participar parcialmente das discussões, de
forma a explicar seu envolvimento na operação e disponibilizar informações sobre a operação e as partes
envolvidas, devendo sempre se ausentar ao final da discussão, inclusive do processo de votação da matéria pelos
presentes.
Caso algum administrador, que possa ter um interesse pessoal conflitante, não manifeste seu conflito de
interesses, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence e que tenha conhecimento da situação deverá
fazê-lo. A não manifestação voluntária do administrador é considerada uma violação da Política de Transação
com Partes Relacionadas, sujeita às seguintes penalidades: (i) suspender todos os eventuais pagamentos
programados à Parte Relacionada; (ii) incluir a transação entre Partes Relacionadas no fluxo de aprovações
determinado na respectiva Política para que a transação seja adequadamente aprovada e/ou cancelada; e (iii)
demais eventuais punições cabíveis, aplicáveis pelo Comitê de Auditoria e Conselho de Administração.
Sempre que for constatado situação de Conflito de Interesse envolvendo ou não Partes Relacionadas, o Comitê
de Auditoria é responsável por analisar a situação e elaborar parecer sobre as condições da transação e
recomendar ou não a deliberação do Conselho de Administração. Para os casos de Conflito de Interesse entre
Partes Relacionadas, acionistas da Companhia e a Companhia, participarão da análise e elaboração do parecer
apenas os conselheiros independentes que façam parte do Comitê de Auditoria. Para os casos em que houver
necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria,
os conselheiros que representam os acionistas envolvidos na transação deverão se ausentar das discussões sobre
o tema e se abster de votar em deliberação sobre a matéria.
As transações divulgadas no item 16.2 acima, celebradas anteriormente à aprovação da Política de Transações
com Partes Relacionadas, foram realizadas de acordo com o Estatuto Social vigente à época, Código de Ética e
com as práticas estabelecidas em lei.
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
A administração da Companhia está comprometida com o Código de Ética da Companhia, que reflete as normas
e condutas que devem ser tomadas em casos de potenciais conflitos de interesses, e também com a Política de
Transações com Partes Relacionadas. A partir da referida aprovação societária em 28 de julho de 2021, as
transações entre a Companhia e suas futuras partes relacionadas passaram a ser previamente analisadas e
submetidas para aprovação nos termos previstos em tal política.

Em situações em que qualquer transação com partes relacionadas exija aprovação prévia nos termos desta
Política, a pessoa envolvida no processo de aprovação, que estiver em uma situação pessoal de conflito de
interesses com a recomendação ou decisão a ser tomada, deverá declarar-se impedida, explicando seu
envolvimento na transação. O impedimento deverá constar da ata da reunião do órgão social que deliberar sobre
a transação, e a referida pessoa deverá se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações.
Caso solicitado pelo órgão social que deliberar sobre a transação, tal pessoa impedida poderá participar
parcialmente da discussão, visando apenas proporcionar mais informações sobre a operação e as partes
envolvidas, devendo se ausentar da parte conclusiva da discussão, incluindo do processo de votação da matéria.
Caso algum administrador, que possa ter um interesse pessoal conflitante não manifeste seu conflito de
interesses, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence e que tenha conhecimento da situação deverá
fazê-lo. A ausência de manifestação voluntária de qualquer tomador de decisão será considerada violação aos
princípios da boa governança corporativa e à Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia,
devendo tal comportamento ser levado ao imediato conhecimento do Conselho de Administração da Companhia
para tomada de decisão acerca das medidas cabíveis no caso concreto.
(b)
Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado
As operações apresentadas na seção “16.2” deste Formulário de Referência entre a Companhia e suas futuras
partes relacionadas foram efetuadas a valores, taxas e prazos usuais de mercado, em Condições de Mercado,
não gerando, portanto, qualquer benefício ou prejuízo para as partes envolvidas. As transações com partes
relacionadas da Companhia tratam-se de aluguéis de imóveis e contratos de prestação de serviços e são
pactuadas com termos e conduções similares às operações realizadas com terceiros, seguem as Condições de
Mercado usuais para estas modalidades de aluguéis e são firmadas com valores também de acordo com o preço
do mercado.
Apresentamos abaixo informações sobre a ausência de conflitos de interesse e a natureza comutativa das
condições pactuadas para cada grupo de transações com partes relacionadas (i) celebradas pela Companhia no
exercício social findo em 30 de abril de 2021 e (ii) que se encontram vigentes no exercício social corrente:
Contrato de Locação de Imóveis
No que se refere ao contrato de locação celebrado entre a ISH Tecnologia S.A. e sua parte relacionada, a
Companhia esclarece que as condições desses contratos são comutativas e não indicam vantagem, benefícios ou
prejuízos indevidos às partes envolvidas. A estratégia da Companhia ao celebrar o contrato de aluguel descrito
no item 16.2, foi a negociação dos valores com base em pesquisa de mercado, de forma que adequem-se ao
preço médio de imóveis na região em que a Companhia encontra-se sediada.
O aluguel mensal da área locada é fixo, e corresponde ao valor mensal definido no item 16.2 acima, devendo ser
ajustado de acordo com a variação acumulada do IGP-M FGV, mesmo índice de reajuste praticado atualmente
pelo mercado para locações comerciais.
A Contratação com a parte relacionada foi aprovada pela Diretoria da Companhia e por todos os Sócios que
figuravam na ISH Tecnologia S.A. à época da Contratação.
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Contrato de Prestação de Serviços

No que se refere ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a Integrasys Comércio e Serviços de
Informática Ltda. e a ISH Tecnologia S.A., a Companhia esclarece que as condições desses contratos são
comutativas e não indicam vantagem, benefícios ou prejuízos indevidos às partes envolvidas. A estratégia das
suas controladas ao celebrar o contrato de prestação de serviços descrito no item 16.2, foi a negociação dos
valores com base no preço do serviço aplicável aos demais clientes da Companhia.
A Contratação com a parte relacionada foi aprovada pela Diretoria da Companhia e por todos os Sócios que
figuravam na ISH Tecnologia S.A. e na Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. à época da
Contratação.
Neste sentido, a Companhia entende que as contratações com partes relacionadas atendem aos seus melhores
interesses, tendo sido celebradas em condições estritamente comutativas e com pagamento compensatório
adequado.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes a esta seção que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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02/06/2021

Tipo de capital

02/06/2021

Tipo de capital

02/06/2021

Tipo de capital

28/07/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

Capital Integralizado

Capital Subscrito

Capital Emitido

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000.000,00

Capital Autorizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2021 - ISH Tech S.A.

Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Prazo de integralização

1.000

1.000

1.000

0

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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1.000

1.000

1.000

0

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1
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6.767.823

Subscrição
particular
0

Preferênciais
(Unidades)
6.767.823

6.768,00000000

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Versão : 1
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R$ por Unidade

Fator cotação

Conferência da totalidade das ações detidas pelos acionistas da Companhia na ISH Tecnologia S.A. e das quotas detidas pelos acionistas da Companhia na Integrasys Comércio e Serviços Ltda.

6.768.823,00

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

18/08/2021

Valor total emissão
(Reais)

Na forma do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, não havendo diluição injustificada dos atuais acionistas.

AGE

18/08/2021

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações desde a sua constituição e até a data
de divulgação deste Formulário de Referência.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução do capital social da Companhia desde a sua constituição e até a data de divulgação deste Formulário
de Referência.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Em 18 de agosto de 2021, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento do capital
social da Companhia, de R$ 1.000,00 para R$ 6.768.823,00, a ser integralizado mediante a conferência da
totalidade das ações detidas pelos acionistas da Companhia na ISH Tecnologia S.A. e das quotas detidas
pelos acionistas da Companhia na Integrasys Comércio e Serviços Ltda., sendo que o valor contábil das
ações e quotas das controladas foi calculado no laudo de avaliação elaborado por empresa especializada,
baseado nos respectivos balanços patrimoniais levantados em 30 de junho de 2021. O aumento do capital
social da Companhia está condicionado à consumação de sua oferta pública inicial de ações, aprovada na
assembleia geral da Companhia realizada em 28 de julho de 2021.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Os Acionistas têm direito a um dividendo anual de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da
B3. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente
será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações ("OPA")
realizada dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento
de registro de companhia aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de aprovação
em assembleia geral. A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de avaliação, na forma
estabelecida pela legislação societária. Além disso, os acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço)
das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do
segmento sem efetuar a venda das ações.
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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
A Companhia não possui regras estatutárias que limitem o direito de voto de seus acionistas significativos.
Com relação à obrigação de realização de oferta pública, o Estatuto Social da Companhia determina que a
alienação direta ou indireta de controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta
pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de sua emissão que sejam de titularidade dos
demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em
vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
alienante. A oferta pública de aquisição de ações deverá assegurar aos acionistas titulares de ações
ordinárias as mesmas condições e o mesmo preço pago por ação ordinária ao acionista alienante.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
O Estatuto Social da Companhia não estabelece exceções ao exercício de direitos patrimoniais ou políticos
dos acionistas.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia está em processo de obtenção de registro de emissor categoria A perante a CVM e até a data de divulgação
deste Formulário de Referência, não possui valores mobiliários admitidos à negociação.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de divulgação deste Formulário de Referência, não existem outros valores mobiliários de emissão da
Companhia emitidos no Brasil além das ações de sua emissão.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de divulgação deste Formulário de Referência, não existem outros valores mobiliários de emissão da
Companhia emitidos no Brasil além das ações de sua emissão.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3. Uma
vez concedido o registro, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão admitidas à negociação no
segmento Novo Mercado da B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de divulgação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de divulgação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários negociados em
mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

Item não aplicável, dado que a Companhia não realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários nos últimos três exercícios sociais.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

Item não aplicável, dado que a Companhia não realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários nos últimos três exercícios sociais.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Não aplicável pois até a data deste Formulário de Referência a Companhia não realizou quaisquer aquisições
relativas a ações de emissão de terceiro.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a este item 18.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão desde a sua constituição até a data de
divulgação deste Formulário de Referência.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia foi constituída no exercício social corrente e até a data de divulgação deste Formulário de Referência não
havia mantido ou movimentado qualquer valor mobiliário em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

28/07/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Estão vinculados a Política de Negociação: (i) a Companhia; (ii) os acionistas controladores; (iii)
os administradores e profissionais; (iv) qualquer outra pessoa que, em virtude do seu cargo,
função ou posição na Companhia, suas sociedades controladas ou sociedades coligadas, tenham
acesso a Informações Relevantes; e (v) qualquer outra pessoa que tenha conhecimento de
Informações Relevantes, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado,
em especial aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a
Companhia, suas sociedades controladas ou sociedades coligadas, tais como auditores
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema
de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de
negociar com valores mobiliários de emissão da Companhia (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários da ISH Tech S.A. (“Política de Negociação”) tem por objetivo estabelecer as regras e
procedimentos que deverão ser observados pela Companhia e demais Pessoas Vinculadas, nas negociações com valores mobiliários de
emissão da Companhia, de forma a preservar a transparência das negociações, tendo em vista os interesses da Companhia e de seus
acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor
desde 2 de janeiro de 2018, assegurando aos acionistas, investidores e outras partes interessadas que as negociações com valores
mobiliários de emissão da Companhia pautem-se pela comutatividade, transparência e melhores práticas de governança corporativa.
Ademais, a Política de Negociação define quais os períodos em que pessoas a ela vinculadas deverão abster-se de negociar com
valores mobiliários de emissão da Companhia, evitando o uso indevido de Informações Privilegiadas não divulgadas ao público, nos
moldes da Instrução CVM 358.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: na Rua Judith
Maria Tovar Varejão, 355, salas 202 e 203, Enseada do Suá, CEP 29050-360, Vitória, Espírito Santo; e (ii) internet: site da Companhia
(ri.ish.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar suas ações em todos os períodos em que,
dos procedimentos de fiscalização por força de comunicação do Diretor de Relações com Investidores, haja determinação de não
negociação. As mesmas obrigações serão aplicáveis a quem quer que: (i) em virtude de seu
cargo, função ou posição nas sociedades controladoras, nas sociedades controladas e coligadas
da Companhia; ou (ii) em razão da sua 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, tenha conhecimento de informação relativa a
Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia, sabendo que se trata de informação não divulgada ao
mercado.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao gerenciamento de riscos de
mercado e controles internos da Companhia que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste
Formulário de Referência.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
Além da Política de Divulgação e Negociação descrita na seção 20.1 acima, a Companhia observa a
legislação e as normas específicas da CVM em vigor, em especial a Lei das S.A., a Instrução CVM nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e a Instrução CVM 480, que disciplinam,
entre outras matérias, as regras a respeito da divulgação e do uso de informações sobre os atos ou fatos
relevantes.
De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das Sociedades por Ações e
as Instruções CVM 358 e 480, toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como regra geral,
apresentar à CVM determinadas informações periódicas, tais como informações financeiras trimestrais e
demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores
independentes, bem com o arquivar junto à CVM quaisquer acordos de acionistas existentes, avisos
concernentes às assembleias gerais de acionistas e cópias de atas e comunicados relativos à divulgação de
atos ou eventuais fatos relevantes. Nesse sentido, a Companhia deve cumprir com as normas e legislação
relacionadas acima, de modo que a Companhia informa que utilizará como canal de comunicação o jornal “A
Tribuna” e o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo para disseminar informações sobre atos e fatos
relevantes.
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do uso de informações
sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à divulgação de
informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
De acordo com a Instrução CVM 358, enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas
pelos acionistas controladores, resoluções de assembleia geral de acionistas ou da administração da
Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos
relacionados com os negócios da Companhia que possam influenciar o preço de suas ações e/ou a decisão
dos investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou de exercer quaisquer direitos subjacentes às
ações. Podem ser considerados atos ou fatos relevantes a celebração de contratos prevendo a transferência
de controle da Companhia, a entrada ou retirada de acionistas que mantenham com a Companhia qualquer
contrato ou colaboração operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, bem como a ocorrência de
qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades relacionadas à Companhia em questão.
As companhias de capital aberto são obrigadas a divulgar atos ou fatos relevantes à CVM, bem como ao
mercado em geral, por meio da publicação dos referidos atos ou fatos relevantes nos jornais geralmente
utilizados pela referida companhia.
Adicionalmente, a Instrução CVM 358 também exige que (i) o adquirente do controle de uma companhia de
capital aberto divulgue um fato relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do
registro da Companhia como companhia aberta, no prazo de um ano; (ii) os administradores e os membros
do conselho fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto divulguem
à CVM o número, tipo e forma de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias
e suas sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges,
companheiros e dependentes, informando ainda quaisquer mudanças em referidas posições acionárias; e (iii)
se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista elegendo membros do conselho
de administração de uma companhia de capital aberto alterem sua participação direta ou indireta, para cima
ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta,
referido acionista ou entidade divulgue as informações relacionadas com a referida aquisição ou alienação.
Por fim, a Instrução CVM 358 veda a negociação de valores mobiliários com base em informações
privilegiadas.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Em observância às normas da CVM e da B3, em 28 de julho de 2021, foi aprovada em reunião do Conselho
de Administração da Companhia, a “Política de Divulgação de Informação Relevante da ISH Tech S.A.”
(“Política de Divulgação”), cujas regras devem ser observadas por todas aquelas pessoas relacionadas no
artigo 13 da Instrução CVM 358 (“Destinatários”), incluindo a Companhia, seus acionistas controladores, suas
controladas, administradores, colaboradores, e pessoas ligadas (pessoas que mantém vínculo com os
administradores, incluindo, mas não se limitando aos cônjuges, companheiros, dependentes e sociedades
controladas por eles), que tenham conhecimento de informação relevante sobre a Companhia. Os
Destinatários deverão assinar o Termo de Adesão à Política de Divulgação.
Para fins da Política, “Informação Relevante” significa o ato ou fato relevante, que será objeto de divulgação
e comunicação, nos termos da Instrução CVM 358, incluindo: (i) qualquer decisão dos acionista controladores;
(ii) deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração; ou (iii) qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus
negócios, que possa influir, de modo ponderável (a) na cotação dos valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados; (b) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores
mobiliários de emissão da Companhia; ou (c) na decisão dos investidores em exercer quaisquer direitos
inerentes à condição de titular de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.
A Política de Divulgação possui o objetivo de estabelecer as diretrizes e os procedimentos a serem adotados
com a finalidade de atender integralmente as disposições legais e regulamentares concernentes à
manutenção do sigilo de Informações Relevantes e à divulgação de ato ou fato relevante pela Companhia,
nos termos da Instrução CVM 358. Assim, a Política de Divulgação contempla, dentre outras matérias, os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes da Companhia não
divulgadas, considerando aspectos de exceção à regra de divulgação de Informações Relevantes, bem como
os canais de comunicação a serem utilizados pela Companhia para disseminar informações sobre
Informações Relevantes, nos termos da regulação aplicável.
Para alcançar tais objetivos, a Política de Divulgação estabelece que caberá ao Diretor de Relações com
Investidores, observadas as suas disposições e a legislação aplicável, decidir pela divulgação ao mercado e
pela comunicação dessas situações e de outras aos órgãos públicos e privados pertinentes, desde que
constituam informação relevante sobre a Companhia, da maneira mais eficiente possível, tendo em vista os
interesses de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro da Companhia.
Os acionistas controladores da Companhia e seus profissionais e colaboradores deverão:
x

Comunicar, ao Diretor de Relações com Investidores, qualquer informação relevante sobre a
Companhia de que tenham conhecimento;

x

Certificar-se de que todos os documentos relacionados com a Informação Relevante circulam com
aviso de sigilo e/ ou de restrição de acesso e, ainda, que as correspondências, convencionais ou
eletrônicas, tenham como destinatário pessoas de confiança, cientes do caráter sigiloso, observando
os padrões da Companhia sobre segurança de correspondência eletrônica;

x

Encaminhar ao Diretor de Relações com Investidores relação com nome, cargo e função das pessoas
que tiveram acesso à Informação Relevante sobre a Companhia, se de seu conhecimento; e

x

Comunicar imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores sobre suspeita ou ocorrência de
vazamento dentro de seu círculo restrito e determinável.

Os acionistas controladores, administradores e profissionais e/ou colaboradores que tenham conhecimento
de Informação Relevante sobre a Companhia e, após comunicarem o Diretor de Relações com Investidores,
constatarem a omissão injustificada no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, deverão
comunicar à CVM a Informação Relevante em questão. Não será injustificada a omissão caso se tratar de
situação que, a juízo do Diretor de Relações com Investidores, haja razões para a manutenção do sigilo da
Informação Relevante sobre a Companhia, que resguardam interesse legítimo da Companhia, de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Forma da divulgação e da comunicação de Informação Relevante
O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar ao mercado, imediatamente ou tão logo seja possível,
a Informação Relevante sobre a Companhia, (i) em um dos jornais de grande circulação habitualmente
utilizados pela Companhia; ou (ii) em portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que
disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade; e (iii) se julgar
necessário, por qualquer outro meio de comunicação pertinente.
A divulgação de Informação Relevante sobre a Companhia deverá ocorrer, sempre que possível, antes do
início ou após o encerramento dos negócios nos mercados de negociação dos valores mobiliários de emissão
da Companhia. Caso necessário, poderá o Diretor de Relações com Investidores providenciar a divulgação
da Informação Relevante sobre a Companhia no horário de negociação dos valores mobiliários, nos mercados
de negociação, e solicitar a suspensão desta negociação pelo período adequado à disseminação da
informação.
Dever de guardar sigilo e exceção à imediata divulgação:
Até a divulgação ao mercado, na forma acima, os acionistas controladores, administradores, profissionais e
colaboradores deverão guardar sigilo da Informação Relevante sobre a Companhia de que tenham
conhecimento, bem como farão com que seus subordinados e terceiros de sua confiança também assim
procedam, sob pena de responsabilidade solidária, na forma da Lei das Sociedades por Ações. A juízo dos
acionistas controladores e dos administradores, a Informação Relevante sobre a Companhia poderá deixar
de ser divulgada, ou de ser divulgada de forma imediata, para resguardar interesse legítimo da Companhia,
de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro da Companhia, devendo ser
observado que:
x

Os acionistas controladores ou administradores que decidirem pela manutenção do sigilo em
benefício da Companhia deverão cientificar imediata e formalmente o Diretor de Relações com
Investidores do ato ou fato tido como relevante, com as informações necessárias ao seu correto
entendimento;

x

O Diretor de Relações com Investidores ou, ainda, os demais administradores ou acionistas
controladores da Companhia – estes dois últimos grupos, mediante comunicação simultânea ao
Diretor de Relações com Investidores – poderão solicitar a apreciação da manutenção de sigilo à
CVM, desde que em envelope registrado, lacrado e com advertência de sigilo, tendo como
destinatário o presidente da CVM. Caso esta decida pela divulgação ao mercado da Informação
Relevante, determinará também uma comunicação aos mercados de negociação e entidade do
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários sejam admitidos à negociação;

x

Em qualquer hipótese de manutenção do sigilo de Informação Relevante, ocorrendo situações
enquadráveis como "Situações Anômalas" ou quando a situação escapar ao controle dos
Destinatários, o Diretor de Relações com Investidores deve ser informado imediatamente e deve
adotar os procedimentos previstos no item (ii) acima ou divulgar imediatamente o respectivo fato
relevante, caso que não eximirá os acionistas controladores e os administradores de sua
responsabilidade pela divulgação.

Caso (i) ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da Companhia ou a eles referenciados, ou (ii) a Informação Relevante não divulgada venha a se
tornar pública, o Diretor de Relações com Investidores, ou as pessoas que tiverem acesso à Informação
Relevante, deverá(ão) providenciar a sua imediata divulgação, de acordo com os termos da Política de
Divulgação e da legislação aplicável.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de
divulgação de informações da Companhia é o Sra. Michelini Camuzzi Ferrari Storck, Diretora de Relação com
Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes a esta seção que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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