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

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

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.

COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
Companhia de Capital Autorizado em fase de registro perante a CVM na categoria “A”
CNPJ/ME nº 22.137.853/0001-02
NIRE: 5230004394-8
Rua Iza Costa, nº 1.104, Bairro São Cristóvão
CEP 74.666-003 – Goiânia, GO
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 Coty Brasil Comércio S.A. (“Companhia”), a Coty B.V. (“Acionista Vendedor”), em conjunto com o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), o Banco Santander
(Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Itaú BBA e com o Santander, 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 (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i) primária de [•] ([•]) novas Ações a serem emitidas pela Companhia (“Oferta
Primária” e “Ações da Oferta Base Primária”, respectivamente); e (ii) secundária de até [•] ([•]) Ações de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Base Secundária”, respectivamente,
sendo que as Ações da Oferta Base Secundária e as Ações da Oferta Base Primária, quando referidas em conjunto, serão denominadas “Ações da Oferta Base”), em ambos os casos, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta consistirá na distribuição púbica primária e secundária das Ações 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 Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, de 1 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 para Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), bem como demais
normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro,
credenciadas junto à B3 e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores da Oferta Não Institucional (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em
conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BofA Securities, Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc. e pelo BTG Pactual US Capital LLC (em conjunto,
“Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor 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 Regra 144A, editada pela U.S. Securities
and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados
nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act (“Regulamento S”), e observada a legislação aplicável no país de domicílio
de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 3 de
setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM
13”), 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.
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 Coty Brasil Comércio S.A.” (“Anúncio de
Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, a serem alienadas, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da
Companhia, a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela
Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Coty Brasil
Comércio S.A.” (“Contrato de Colocação”), as quais serão destinadas, exclusivamente, para a prestação de serviços de estabilização do preço das Ações.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, 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”).
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa (conforme definido abaixo), os Pedidos de Reserva (conforme definido abaixo) 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 desistir do seu Pedido de
Reserva.
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”). Caso não haja excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas (conforme definido neste Prospecto) poderão participar do Procedimento de Bookbuilding até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente
ofertadas no âmbito da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Os Investidores da Oferta Não Institucional 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 Primária..............................................................................................
Oferta Secundária(5) ......................................................................................
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$[•] ([•]), que é o ponto médio da Faixa Indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] ([•]) e R$[•] ([•]), ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação
poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
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 49 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelo Acionista Vendedor e os recursos líquidos a serem recebidos por cada ele, veja a seção “Informações sobre a Oferta - Identificação do Acionista Vendedor, quantidade de ações
ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 45 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e
condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de maio de 2021, cuja ata foi devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) sob o nº 20215767209 e
publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás (“DOEGO”) e no jornal “Diário da Manhã” (“Diário da Manhã”) em 17 de maio de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, 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 JUCEG e publicada no DOEGO e no jornal “Diário da Manha” no dia útil seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a participação na Oferta Secundária. A fixação do Preço por Ação será aprovada em reunião a ser realizada na data de fixação do Preço por Ação. Exceto
pelo registro na CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de 2021, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente 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 EMISSORA, BEM COMO
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 25 de agosto de 2021.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e 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 DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 91, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO
“4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 352, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
A data deste Prospecto Preliminar é [●] de [●] de 202[●].

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Coty” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à Coty Brasil Comércio 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.
Acionista Vendedor

Coty B.V.

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

[•].

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Câmara de Arbitragem
do Mercado

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Ofertas Públicas atualmente vigente.

Código Civil

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

1

Companhia ou Coty

Coty Brasil Comércio 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.

Coordenador Líder

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Corretora

[•].

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.

DOEGO

Diário Oficial do Estado de Goiás.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) sigla em inglês para LAJIDA (Lucro Antes dos Juros,
Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil
elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da
CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), que
consiste no lucro (prejuízo) líquido da Companhia acrescido do
resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição
social (corrente e diferida) e dos custos e despesas de depreciação
e amortização. A Margem EBITDA Ajustada é calculada pela
divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida, que é
a receita líquida, subtraída da receita líquida de venda de ativos do
imobilizado. O EBITDA (i) não é medida reconhecida pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil e/ou pelas Normas Internacionais de
Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board
(IASB); (ii) não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o
lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou
tampouco como substituto do fluxo de caixa como indicador de
liquidez da Companhia; e (iii) não possui um significado padrão e
pode não ser comparável à medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias, cabendo observar que a
Companhia utiliza como base para o cálculo a Instrução CVM 527,
que versa sobre essa medida em seu artigo 3º, inciso I. Para mais
informações sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto.

IASB

International Accounting Standard Board.

IFRS

International Financial Reporting Standards
(Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB.
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Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 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.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JUCEGO

Junta Comercial do Estado de Goiás.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, de 1º de março de 2021.

Prospecto Definitivo

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

Prospecto Preliminar
ou Prospecto

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Coty Brasil Comércio 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
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

este

Prospecto

Preliminar,

Regulamento do Novo Mercado Regulamento de Listagem 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 do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.
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Resolução CVM 13

Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020.

Resolução CVM 27

Resolução CVM nº 27, de 8 de abril de 2021.

Resolução CVM 35

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

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

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

Securities Act

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

Coty Brasil Comércio S.A., sociedade por ações,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.137.853/000102, com seus atos constitutivos devidamente registrados na
JUCEGO sob o NIRE nº 5230004394.

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 25 de agosto de 2021.

Sede

Localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua
Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor
Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, CEP 77.666-003.

Diretoria de Relações
com Investidores

Localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 25º andar, Edifício
Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05.676-120. O
Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Breno Tordin
Polli. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é (11) 98200-9273 e o seu endereço eletrônico é
breno_polli@cotyinc.com.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Ltda., para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 e ao trimestre findo em 30
de setembro de 2021.

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
DOEGO e no Diário da Manhã.

Website

ri.coty.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.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência anexo a
este Prospecto e junto à Companhia, às Instituições
Participantes da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e
páginas da rede mundial de computadores indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”
na página 71 deste Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, 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 19 e 91, respectivamente,
deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das páginas 352, 426 e
500, respectivamente, 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. As estimativas e declarações acerca do futuro estão sujeitas a diversos
riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas
estimativas e 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 e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 352;

•

o impacto da pandemia de COVID-19 nas condições e econômicas e dos negócios no Brasil e
mundialmente e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais para
combater o surto;

•

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

•

o impacto contínuo da COVID-19 sobre a demanda de clientes, bem como sobre os nossos
resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e exercícios sociais futuros;

•

os efeitos da crise financeira e econômica no Brasil;

•

alterações na conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo,
exemplificativamente, inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento
populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados doméstico de crédito, financeiro
e de capitais;

•

flutuações nas taxas de câmbio, especificamente com relação ao Real perante o Dólar, que
sofreu volatilidade significativa desde o início da pandemia de COVID-19;

•

um novo rebaixamento da classificação de crédito do Brasil;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório, assim como modificações em leis e regulamentos aplicáveis ao setor de
atuação da Companhia, bem como alteração no entendimento dos tribunais ou autoridades
brasileiras em relação a essas leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais
e trabalhistas que onerem o custo da estrutura da Companhia;
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•

crises políticas, acontecimentos e a percepção de risco relacionados com as investigações de
anticorrupção envolvendo companhias abertas e empresas estatais brasileiras de vários setores,
empresários e políticos, e o impacto de tais investigações na economia e no cenário político
brasileiros como um todo, incluindo-se relações cada vez mais turbulentas e conflitos internos
dentro da administração do presidente Jair Bolsonaro, bem como políticas e possíveis mudanças
para endereçar tais questões ou ainda, reformas econômicas e fiscais em resposta aos efeitos
em curso da COVID-19, as quais possam afetar negativamente as perspectivas de crescimento
da economia brasileira como um todo;

•

as decisões dos processos ou procedimentos judiciais ou administrativos;

•

manutenção do sucesso de nosso marketing e esforços de venda;

•

nossa capacidade de manter nossos atuais volumes de negócios;

•

alteração no custo dos nossos produtos e dos nossos custos operacionais;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por nossos
concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos concorrentes;

•

mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia, bem como mudanças nas
preferências ou na situação financeira dos consumidores e demandas pelos produtos que
vendemos;

•

despesas com acidentes, roubos e outros sinistros;

•

dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;

•

aumento do custo na estrutura da Companhia;

•

fatores ou tendências que possam afetar os negócios, market share, condições financeiras,
liquidez e resultados operacionais da Companhia;

•

eventos de força maior; 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 19 e 91, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das
páginas 352 e 405, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem
informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial,
dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e
os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e
perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não se concretizar.
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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 perspectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação
e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que
determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou previsão. 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.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 327, 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 327, 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, O ACIONISTA VENDEDOR E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO
DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E
DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS
FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO
ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU
PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
APRESENTAMOS A SEGUIR UM SUMÁRIO DA OPERAÇÃO DA COMPANHIA, INCLUINDO INFORMAÇÕES
OPERACIONAIS E FINANCEIRAS, VANTAGENS COMPETITIVAS E ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO. ESTE SUMÁRIO É
APENAS UM RESUMO, NÃO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES QUE UM POTENCIAL INVESTIDOR DEVE
CONSIDERAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES. INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE A COMPANHIA CONSTAM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS E NAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO. LEIA ESTE
PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR NAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE LER, CUIDADOSA E
ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES
“CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS ACERCA DO FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE
RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”,
CONSTANTES NAS PÁGINAS 6, 19 E 91 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ENFATIZANDO AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO”, “5. GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS”
E “10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, BEM COMO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESPECTIVAS NOTAS
EXPLICATIVAS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO, PARA UM
ENTENDIMENTO DETALHADO DOS NEGÓCIOS DA COMPANHIA E DA OFERTA PROPRIAMENTE DITA. SALVO
INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, O TERMO “COMPANHIA” REFERE-SE À COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
VISÃO GERAL
Somos uma das quatro maiores indústrias de beleza e cuidados pessoais de varejo no Brasil em participação de mercado 1 e
a segunda maior em termos de penetração (segundo a Nielsen Retail Panel 2020), operando nas 9 das 10 principais
categorias de beleza e cuidados pessoais. Temos como proposito democratizar a beleza e torná-la cada vez mais acessível
à população, especialmente para a classe média, com base em nosso vasto portfólio de marcas de qualidade e preços justos.
No Brasil, somos líderes no mercado de cosméticos, de barbear, de coloração capilar masculina, de hair styling masculino
(segundo a Euromonitor International, dados de 2020) e no mercado de esmaltes 1; além de ocuparmos a segunda posição1
no mercado de loção corporal; terceira posição1 no mercado de desodorantes e quarta posição no mercado de fragrâncias de
luxo (segundo a Euromonitor International, dados de 2020). E estamos ainda entre as seis primeiras companhias de cuidados
femininos diários1 e somos terceira posição entre as marcas guarda-chuva de cuidados masculinos com a marca Bozzano1.
Acreditamos que nossa posição destacada de mercado, combinada com uma operação robusta, de escala e verticalizada,
nos permitiu auferir fortes resultados operacionais nos últimos anos. No período de 2018 a 2020, apresentamos crescimento
de receita de 7,5%, sendo que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 crescemos 11,1% em comparação
com o mesmo período de 2020. Operamos a uma margem EBITDA ajustada de 20,0% sobre a receita líquida das operações
continuadas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.
Operamos um ecossistema local que inclui centros de pesquisa e desenvolvimento, manufatura dos produtos e centros de
distribuição, bem como canais de distribuição diretos e indiretos até o consumidor final, o que acreditamos permitir estar
conectados ao mercado local, operar de forma ágil e trazer inovações de ponta. Contamos com o suporte global do Grupo
Coty, uma empresa icônica e centenária com expertise global em cosméticos, fragrâncias e produtos para pele, que tem nos
aportado sua experiência e governança robusta, além de nos dar acesso ao seu vasto portfólio de produtos para possíveis
expansões e inovações. Contamos ainda com um time gerencial qualificado e experiente, que tem sido capaz de entregar
resultados consistentes mesmo em situações adversas.
A Companhia surgiu como resultado da integração de marcas icônicas em seus setores, algumas com histórico de mais de
60 anos de atuação, adquiridas pela Coty no início de 2016. Após referida aquisição, nos alavancamos no modelo de
governança global do Grupo Coty, bem como em medidas que buscavam uma maior integração e eficiência operacional, para
reposicionar e alavancar várias dessas marcas, obtendo crescimento de receita e, consequentemente, de resultados. Nossos
últimos anos têm sido marcados pelo maior foco em expansão digital e em setores dentro de beleza e cuidados pessoais, tais
como expansão do negócio de fragrâncias, inovação em cosméticos com Risque Diamond Gel e entrada na subcategoria de
sabonetes líquidos dentro de cuidados com corpo.
Acreditamos que toda nossa história e tradição em nossas marcas, nosso ecossistema local com infraestrutura e tecnologia
de ponta, nossa operação integrada com profissionais talentosos e experientes, apoiado por uma estrutura global única se
traduzem em resiliência, rentabilidade e retorno, através da democratização da beleza com a entrega de produtos de
qualidade com preço accessível.

1

Segundo Nielsen Retail para ano calendário 2020, considerando os mercados em que a companhia atua.
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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

(em R$ milhões, exceto percentuais)
Receita Líquida.........................................................
EBITDA Ajustado(1) ...................................................
Margem EBITDA Ajustada(2) .....................................
(Dívida Líquida) | Caixa Líquido(3) .............................
Dívida Bruta(4) ...........................................................
Caixa e Equivalentes de Caixa(5) ..............................
Volume de vendas (milhões de unidades) ................
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Período de nove meses
findo em 30 de setembro de
2021
2020
915
183
20,0%
114
(67)
181
276

824
158
19,2%
55
(279)
334
259

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
1.190
235
19,8%
(86)
(418)
333
383

1.267
211
16,7%
(105)
(138)
34
423

1.107
180
16,3%
(3.017)
(3.210)
192
388

EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, conciliada com suas
demonstrações financeiras, e consiste no resultado líquido do período das operações continuadas (excluindo operações descontinuadas),
acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações e amortizações.
A Margem EBITDA Ajustada é calculada por meio da divisão do EBITDA pela receita líquida das operações continuadas.
A Dívida Líquida é representada pela Dívida Bruta (ver definição na nota 4 abaixo), deduzidos os saldos dos ativos de alta liquidez (caixa
e equivalentes de caixa).
A Dívida Bruta representa todas as obrigações financeiras da Companhia, sendo elas: empréstimos e financiamentos (circulante e não
circulante), arrendamentos e partes relacionadas.
Caixa e Equivalentes de Caixa inclui caixa em poder da Companhia, líquido de saldos bancários a descoberto.

Entre nossas áreas de atuação, a maior parte da receita é fruto das vendas de produtos de cuidados corporais, seguido pelos
produtos voltados ao cuidado capilar e esmaltes. Ainda assim, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021,
4,7% de nossa receita foi decorrente da venda de produtos de fragrâncias, em comparação com 1,7% no mesmo período do
ano anterior, o que evidencia ser esta uma categoria em expansão. Os gráficos abaixo ilustram a quebra da nossa receita
para cada uma dessas categorias.

NOSSAS VANTAGENS COMPETITIVAS
Dinâmica favorável em um dos maiores mercados do mundo
O mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais é o quarto maior mercado do mundo de acordo com a Euromonitor
International, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Em 2020 o mercado brasileiro totalizou US$23,7 bilhões e a
estimativa para crescimento é de que chegue a US$33,4 bilhões em 2025, o que representa um CAGR de 2020 até 2025 de
7,1%, indicando que ainda há um potencial de crescimento a ser capturado.
Dentre os 10 maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo, o Brasil é o que apresenta a maior participação
do setor de massa e valor (que excluem os produtos com posicionamento de preço premium), de acordo com a Euromonitor
International em 2020, com 81% do total das vendas, fatia do mercado em que a Coty Brasil tem seu foco de atuação com as
marcas locais icônicas e forte infraestrutura. Acreditamos que nossa missão de democratizar a beleza no Brasil e nosso foco
em especial aos consumidores da classe média nos posiciona de forma estratégica no mercado brasileiro.
Nossas marcas estão estrategicamente estabelecidas com foco nos setores de beleza e cuidados pessoais mais relevantes
no país. Estamos presentes em nove dos dez maiores setores de beleza e cuidados pessoais no Brasil, que também
apresentam um crescimento esperado para os próximos 5 anos em linha com o mercado total.
Acreditamos estar posicionados de forma diferenciada no mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais, uma vez que
este é majoritariamente um mercado de massa, i.e., um mercado onde a predominância das vendas ocorre em produtos com
preços até 120% da média de cada um dos mercados, representando 81,4% do mercado total em 2020, segundo dados da
Euromonitor International Limited (Beauty and Personal Care 2021, unidades per capita e vendas formais ao consumidor final,
incluindo impostos, a taxas de câmbio anuais e preços correntes; Beauty Survey 2020, Beauty Routines, Personal Traits and
Grooming, Bathing Frequency).
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Além disso, possuímos atualmente uma penetração nas residências, de aproximadamente 69% em 2020, com foco nos
domicílios de classe média, no qual apresentamos penetração de mais de 70%, o que nos coloca como 2º colocado em
penetração nas residências brasileiras dentro do mercado de beleza e cuidados pessoais, segundo a Nielsen Retail Panel
Service em 2020, conforme tabela abaixo.

Operamos marcas únicas e icônicas no mercado brasileiro
Um dos objetivos principais da operação com a Hypermarcas realizada em 2016 foi a expansão das operações da Coty
através da aquisição de marcas únicas e icônicas no mercado brasileiro, algumas das quais com mais de 60 anos de
existência. Essas marcas apresentavam grande potencial de crescimento em seus respectivos mercados, especialmente no
que refere aos consumidores de classe média, e adotamos diversas medidas para alcançar e consolidar posições
significativas no mercado de beleza brasileiro, conforme demonstrado abaixo:

Fontes: Participação da receita: dados internos (2020). Fatos importantes: Nielsen Retail 2020 (mercasdos das categorias de Skin Care, Deo,
Shaving, Hair Care, Hair Color, Shower Gel e Nails Polish. Facebook/Instagram em agosto/2021.

Monange
Monange é a nossa maior marca em termos de receita, possui tradição de mais de 50 anos no Brasil e está presente no
cotidiano dos brasileiros devido ao seu vasto portfólio de marca em higiene pessoal feminino. O posicionamento da marca
busca o empoderamento feminino, focando suas campanhas em temas de confiança e coragem. Os principais produtos
oferecidos são desodorantes, loção corporal e produtos para o cuidado com o cabelo, além da nova linha de sabonetes
líquidos. Monange possui 99% de brand awareness (fonte: Kantar BrandNow / outubro de 2020), 44% de penetração nos
lares brasileiros (fonte: Consumer Pannel Nielsen / média 2020), e foi eleita 2 vezes Top of Mind em hidratante (fonte: Folha
de São Paulo 2018 e 2019).
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No mercado de desodorantes, Monange é a terceira marca (1ª masterbrand é Dove, 2ª é Nívea), de acordo com a Nielsen
(dados de 2020) e aumentou sua participação de mercado de 1,2% em 2015 para 8.7% em 2020, segundo a Nielsen, bem
como crescendo de 47% de distribuição ponderada para 88% no mesmo período. Esse crescimento é fruto de sólida execução
no ponto de venda, mas também do efeito “halo”, no qual categorias de uma mesma marca se beneficiam das ações de
marketing em outra categoria.
A marca Monange, junto com nossas demais marcas voltadas para o cuidado feminino, nos posiciona bem nas sub categorias
do mercado de cuidados femininos. De acordo com a Nielsen Retail 2020, estamos na 2º no mercado de cuidados corporais
(R$2,4bi de tamanho de mercado total), com 10% de participação, em 12º no mercado de cuidados faciais (R$2,3bi tamanho
de mercado total), com 2% de participação e em 6º no mercado de protetores solares (R$2,1bi de tamanho de mercado total),
com 3% de participação, nos colocando em 4º em um mercado de R$6,7bi, considerando essas três sub categorias de
cuidados femininos. Além disso, estamos em 2º no mercado de desodorantes (R$3,9bi de tamanho de mercado total), com
14% de participação, em 12º no mercado de cuidados capilares (R$11,4bi de tamanho de mercado total), com 1% de
participação, em 8º no mercado de coloração capilar (R$3,0bi de tamanho de mercado total), com 3% de participação, além
de termos ~1% de participação no mercado de sabonetes líquido adultos, cujo tamanho de mercado totaliza R$1,1bi.
Risqué
Com mais de 60 anos de história, Risqué é a marca de esmaltes número 1 no Brasil (fonte: Nielsen Retail 2020). Com uma
marca sólida, a Risqué foi eleita 7 vezes uma marca Top of Mind tanto em esmalte quanto em marca feminina (fonte: Folha
de São Paulo 2021), destacando-se pelos seus produtos de alta qualidade e o seu pioneirismo no lançamento de tendências,
servindo de referência para milhões de consumidores brasileiros. A Risqué possui um portfólio completo com mais de 100
cores hipoalergênicas, uma linha de tratamento, diferentes coleções de tendências, além da nova linha Risqué Diamond Gel.
A linha Risqué Diamond Gel foi lançada em fevereiro de 2020 e consiste em 2 passos de utilização: coloração e brilho,
resultando em longa duração, unhas brilhantes e efeito gel. Seu preço está posicionado a cerca de 2,5 vezes o preço da linha
regular. Desde seu lançamento até setembro de 2021, já vendeu cerca de 9 milhões de unidades e faturou mais de R$35
milhões de receita líquida, tendo alcançado 3,6% de market share no mercado de esmaltes nacional e 14,3% de market share
no canal de farmácias moderno (Nielsen, leitura de julho/agosto de 2021). No período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2021, teve mais de 8 milhões de impactos orgânicos, através de anúncios da linha em websites, resultando em uma taxa
de engajamento comparável a da linha regular de Risqué.
A marca Risqué é líder no mercado de Color Cosmetics com 18% de participação no mercado de R$1,6 bi, segundo dados
do Nielsen Retail 2020. Risqué também é líder na sub categoria de Esmaltes (mercado total de R$0,9bi), com 30% de
participação. Para compor o restante do mercado de Color Cosmetics, temos a sub categoria de Maquiagem, um mercado
de R$0,7bi.
De acordo com o Nielsen Retail de 2020, as principais empresas do mercado de esmaltes são a Coty (líder, com 18% de
participação de mercado), L’Oreal (16%), Grupo Boticário (13%), Impala (10%), Dailus (7%) e Ruby Rose (4%).
Bozzano
Lançada em 1947, a Bozzano é uma marca brasileira tradicional de beleza masculina. Em 1960 a Bozzano iniciou seus
primeiros comerciais e se tornou a primeira marca de beleza masculina com alcance nacional. Com um portfólio de produtos
amplo e bem diversificado, a marca é líder de mercado em produtos de barbear, grooming e hair styling masculinos no Brasil,
conforme Nielsen Retail 2020. Hoje, a Bozzano tem 98% de brand awareness, de acordo com a Kantar BrandNow de abril de
2021, e está focada na modernização da marca bem como a expansão de atuação no setor de beleza masculina.
De acordo com a Nielsen Retail de 2020, a Bozzano é a líder do mercado de pré/pós-barba, cujo tamanho total é de R$0,2bi,
com 41% de participação, e a quinta colocada no mercado de desodorantes, cujo tamanho total é de R$2,8bi, com 6% de
participação. Com isso, no mercado de beleza masculina, que totaliza R$3,4bi de tamanho, e que inclui também o mercado
de cuidados capilares e coloração capilar, cujos tamanhos de mercado são de R$0,4bi e R$0,1bi respectivamente, a Coty
está bem posicionada na terceira posição, com uma participação de mercado de 7%.
Paixão
Lançada em 1986, Paixão promove uma experiência sensorial completa oferecendo loção corporal e óleo corporal com
fragrâncias à base de perfumaria fina. A marca oferece produtos para o público feminino e possui 96% de brand awareness,
de acordo com a Kantar Brandnow de outubro de 2020. Atualmente a marca está focada em se manter entre as líderes do
setor e expandir seu portfólio de produtos, sendo a primeira marca no mercado de Óleos Corporais e a segunda colocada no
mercado de Hidratantes, de acordo com a Nielsen Retail em 2020.
Biocolor
Presente há mais de 60 anos no mercado de coloração capilar, a Biocolor foi a primeira marca com alcance nacional no Brasil.
Focado em qualidade e uso fácil, é a única marca no mercado que possui um processo de coloração que leva apenas 20
minutos. Com um brand awareness de 98% (de acordo com a Kantar Millward Brown de abril de 2018), a Coty ocupa a 5ª
posição no mercado de coloração capilar (de acordo com a Nielsen Retail 2020).
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Biocolor Homem
Biocolor Homem passou por um processo de reposicionamento no qual trouxe fórmulas inovadoras para seu portfólio.
Atualmente é a marca número 1 no mercado de coloração masculina, de acordo com a Nielsen Retail de 2020. O foco da
marca é oferecer produtos acessíveis e de uso fácil à toda população. Sua estratégia atual se baseia na renovação da marca
e em expandir seu portfólio de produtos.
Cenoura e Bronze
Presente no mercado brasileiro desde 1978, a Cenoura e Bronze é uma marca brasileira de cuidados com o sol. Seus produtos
focam no uso fácil e na rápida absorção na pele através de fórmulas leves. A marca passou por um processo de renovação
nos últimos anos e hoje oferece um portfólio completo de produtos de cuidado com o sol.
Bitufo e Sanifill
Ambas as marcas atuam no setor de higiene bucal. Bitufo é a marca especialista e indicada por Cirurgiões-Dentistas, enquanto
Sanifill é a marca que traz soluções práticas e eficientes para competir, principalmente, com marcas locais.
Fragrâncias
Estamos presentes no mercado de fragrâncias de luxo através de diversas marcas, como Calvin Klein, Hugo Boss, Chloé,
Burberry, Tiffany, Marc Jacobs, Gucci, Lacoste. A receita de vendas de fragrâncias correspondeu a 4,7% da nossa receita
total no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, nos posicionando como o 4º maior player no Brasil, com
3% de participação de mercado, segundo a Euromonitor International (dados de 2020). Também de acordo com a Euromonitor
International, em 2020 o mercado de fragrâncias no Brasil concentrava 55% de suas vendas através do canal de venda direta,
seguido por lojas especializadas, com 26% de participação e 15% através do e-commerce.
Ainda de acordo com a Euromonitor International (dados de 2020), a Coty ocupa a 4ª posição no mercado de fragrâncias de
luxo, cujo tamanho total é de R$1,8bi, com 3% de participação de mercado, o que resulta em uma participação no mercado
de fragrâncias total de 1%, considerando também o mercado de fragrâncias de massa, cujo tamanho total é de R$8,3bi
(excluindo Venda Direta e e-commerce).
Há cerca de 15 meses migramos a execução de fragrâncias para a estrutura interna da Companhia. Operamos atualmente
em grandes varejistas (Sephora, Beleza na Web, etc) e recentemente o perfume Calvin Klein CK Everyone, o qual
distribuímos, ganhou o prêmio Media Campaign of the Year – Men’s Choice de 2021 da The Fragrance Foundation
(https://fragrance.org/awards) e tivemos crescimento expressivo de 199% no período de nove meses de 2021 quando
comparado ao mesmo período de 2020 (no qual a participação no total da receita líquida subiu de 1,7% para 4,7% entre os
dois períodos), sendo 45% das vendas no período de nove meses de 2021, realizada através de canais digitais. Grandes
conquistas, operando com um time enxuto de 13 pessoas.
Capacidade comprovada para integração e reposicionamento de marcas líderes
A integração de nossas marcas foi fundamental para o nosso posicionamento atual. Conseguimos unir marcas com tradição
e sucesso à nossa experiência global no setor, suportados por uma governança robusta. Além disso, alavancamos a
infraestrutura de qualidade de ponta a ponta, contando com pesquisa e desenvolvimento, marketing, manufatura e distribuição
local para atender às necessidades específicas da população brasileira. Por exemplo, adaptamos e testamos com
consumidores o conceito de esmalte gel que Coty possui globalmente para um produto local, e lançamos durante 2020 a linha
Risque Diamond Gel a um valor agregado mais alto e que tem obtido excelente performance em participação de mercado.
Possuímos ainda acesso aos produtos e tecnologias da Coty global, o que possibilitou a expansão do negócio de fragrâncias
de luxo e nos dá possibilidades de inovações e lançamentos no futuro.
Possuímos um ecossistema local e integrado
Operamos de forma independente no mercado brasileiro apesar de contar com o suporte global do Grupo Coty. Todos os
nossos produtos passam pelo processo completo de pesquisa e desenvolvimento, inovação, produção, logística e vendas.
Além disso, acreditamos que nosso ecossistema único nos permite ter um crescimento capex-light.
Na cidade de Barueri está instalado o nosso Centro de Estudos com o Consumidor e Inovação (“CECI”). Fundado em 2012,
o CECI tem o objetivo de reunir uma equipe especializada em avaliações de produtos e entender o consumidor brasileiro,
identificando suas necessidades e desejos, a fim de direcionar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Em 30 de
setembro de 2021, contávamos com uma equipe de 58 pessoas na área de pesquisa e desenvolvimento, suportados por
infraestrutura de ponta, instalada em uma planta de aproximadamente 3.200 m 2.
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Todo nosso processo de pesquisa e desenvolvimento tem o suporte do nosso time de marketing, que detecta tendências e
insights sobre o consumidor brasileiro. O time é responsável por desenvolver a estratégia das marcas e categorias, além de
garantir robusto pipeline de inovação e estratégia de comunicação on e off-line. Nosso time de 20 pessoas na área de
marketing em 30 de setembro de 2021 é robusto e tem experiência em construção de marca com um portfólio de mais de 600
SKUs (itens de venda) ativos em 30 de setembro de 2021. Dessa maneira, realizamos pesquisas que buscam escutar o
consumidor para identificar potenciais oportunidades e necessidades a serem preenchidas.
Para colocar em prática nosso extenso processo de pesquisa e inovação, realizamos a produção da grande maioria de nossos
produtos em nossa planta em Senador Canedo, em Goiás. Com isso, buscamos garantir o controle de qualidade e
uniformidade dos produtos com nossa tecnologia de ponta. Atualmente, temos mais de mil funcionários em nossa planta, cuja
terreno tem extensão de aproximadamente 170.000 m2 e produzimos mais de 398 milhões de unidades em 2020. O processo
de nossa fábrica conta ainda com verticalização, onde produzimos nossas próprias embalagens, fabricamos emulsões e
inflamáveis, preenchemos e embalamos.
Contamos com um centro de distribuição em Goiás para nossos produtos, alinhado com nossa estratégia de go-to-market.
Nosso centro tem uma área de mais de 24.000 m2 e é uma referência global no quesito de segurança, no qual está há mais
de 4 anos sem acidentes. Nossa equipe de vendas contava com 194 pessoas em 30 de setembro de 2021, que trabalham
diretamente com os nossos clientes e contávamos com 546 funcionários focados em merchandising para lojas atendidas
diretamente.
Adotamos uma estratégia go-to-market para atingirmos os consumidores alvo de nossos produtos. As vendas pelo canal
indireto, entendidas como vendas através de atacadistas e distribuidores que posteriormente revendem a pequenos varejos
onde o consumidor realiza suas compras, representaram cerca de 55% da nossa receita durante o ano de 2020, sendo 33%
para atacadistas e 22% para distribuidores; neste canal, conseguimos trabalhar com os principais SKUs e sem limitação
territorial. Complementarmente, as vendas pelo canal direto, entendidas como vendas para varejos onde o consumidor realiza
suas compras, representam os restantes 45% da nossa receita durante o ano de 2020; dentro deste canal atendemos
diretamente supermercados, lojas de departamento, cash & carry, farmácias e perfumarias, o que nos permite uma melhor
execução no ponto de venda com o suporte de nossa equipe de merchandisers. Desta maneira, acreditamos possuir uma
estratégia balanceada na nossa rota até o consumidor o que nos permite otimizar os pilares de serviço, custo e potencial de
expansão.
Com um total de cerca de 169.000 pontos de venda em 2020 e 98% de distribuição ponderada (de acordo com a Nielsen),
sendo atendidos direta ou indiretamente pela força de vendas da Companhia, 54% da nossa receita foi fruto das vendas
através dos supermercados, 23% das vendas através de farmácias, 12% das vendas através do Cash & Carry, 5% das vendas
através de perfumarias e 6% pelo e-commerce. Enquanto isso, de acordo com a Nielsen, os canais de distribuição no mercado
de beleza e cuidados em 2020 no Brasil foram compostos por 34% das vendas em supermercados, 34% nas farmácias, 15%
nas perfumarias, 7% no e-commerce e 10% no cash & carry.
Além do nosso grande foco em vendas on-line, focamos também em vendas através das farmácias e das perfumarias, a qual
apresentou um crescimento acelerado nos últimos anos. De 2018 para 2020, apresentamos um CAGR de 37% nas vendas
através de farmácias e 56% nas vendas através de perfumarias, um crescimento muito acima do que as vendas totais de
produtos de beleza e cuidados pessoais nos mesmos canais, conforme ilustrado pelo gráfico abaixo, de acordo com dados
da Euromonitor International.

Fonte: Companhia com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes e dados internos.
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Desta maneira, buscamos adotar uma estratégia que capture a dinâmica esperada do mercado, tanto nos setores em que
atuamos, quanto nos canais pelos quais distribuímos nossos produtos, conforme ilustrado abaixo.

Fonte: Dados internos.

Nossos 2.324 funcionários estão estrategicamente distribuídos através de nossas 3 plantas, 740 em vendas de campo e
merchandising, 264 no nosso centro de distribuição de Goiás, 1.118 na nossa planta de Senador Canedo, 58 no nosso centro
de P&D, 210 no nosso escritório central de São Paulo e 19 no nosso centro de distribuição do Rio de Janeiro. Além disso,
nosso time está distribuído também nas suas áreas de atuação, de forma que 48% estão em manufaturas, 32% em vendas,
12% na cadeia de fornecimento, 4% nas funções de suporte, 2% em P&D, 1% em marketing e 1% no e-commerce.
Estratégia digital robusta
Dentre os canais de distribuição dos produtos de beleza e cuidados pessoais no Brasil, o e-commerce ainda apresenta baixa
participação e tem grande potencial para crescimento. Nos últimos anos as vendas online vêm ganhando cada vez mais
relevância e, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, representaram cerca de 9% das nossas vendas.
Com isso em vista, estabelecemos uma estratégia digital robusta para capturar essa crescente tendência. Nós conectamos
tanto os consumidores brasileiros quanto os varejistas às nossas marcas através do e-commerce.
No ano 2020, a maior parte da nossa receita de vendas online foi fruto do Brick & Click, que consiste na venda de nossos
produtos através da plataforma digital dos nossos clientes ou de nossa plataforma digital lojadovarejo.com.br para pequenos
varejistas, que serão atendidos pelos distribuidores. Esta estratégia é sustentada por três grandes pilares: merchandising
online, nosso portal B2B (a Loja do Varejo), e treinamento do nosso time de vendas no e-commerce.
O restante das nossas vendas online é feito através da dos clientes Pure Player, que consiste na venda diretamente para
clientes do canal digital (marketplaces), e através da venda direta para o consumidor através de nosso website
www.lojacoty.com.br. Com isso temos a capacidade de atingir os consumidores através dos líderes de e-commerce e também
alcançar de maneira direta o nosso consumidor final.
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O gráfico abaixo ilustra a evolução da nossa penetração digital em R$ milhões e o quanto isso representou da nossa receita
total em %.

Fonte: dados internos

Diretoria executiva experiente e talentos engajados
Com o intuito de gerir a companhia de maneira eficiente, contamos com uma diretoria executiva amplamente experiente e
uma governança robusta. Nicholas Fischer, nosso CEO, atua no mercado de cosméticos desde 1992 e desde 2016 vem
comandando com excelência nossa companhia. Ao lado dele, a gestão é feita por profissionais com vasta experiência no
setor e com vários anos dedicados ao nosso desenvolvimento. A gestão da companhia é feita com o intuito de extrair todo o
nosso potencial e entregar ao consumidor produtos de qualidade e acessíveis à todas população. Tal liberdade nos permite
desenvolver produtos específicos para o brasileiro, se adequando à grande diversidade do país.
Além da nossa experiência para gerir, contamos com o suporte da governança da Coty global, bem como alguns produtos
exclusivos da Coty. Temos acesso ao modelo que funciona há anos ao redor do mundo e que atende às necessidades dos
consumidores de maneira única, apoiado pelos profissionais responsáveis por toda essa estratégia.
Com a entrada da companhia na bolsa de valores do Brasil, expandimos ainda mais a governança local, com conselho e
comitês que nos ajudarão no contínuo desenvolvimento de nossa estratégia e execução no mercado local.
Ampla capacidade para gerenciar e repassar os custos ao longo do tempo
Adotamos uma estratégia de que nos permite gerenciar de maneira eficiente os nossos custos e contamos com diferenciais
chaves na estrutura da nossa companhia, dentre eles cabe destacar: nossa infraestrutura integrada de ponta a ponta resulta
em otimização do custos, política de hedge cambial para termos visibilidade, definição de preços claros com o gerenciamento
da receita, amplo portfólio de produtos de cuidados pessoais que garante escala enquanto o de beleza impulsiona a expansão
de margem e nossas marcas resilientes com execução clara nos pontos de vendas.
Somado a isso, cerca de 50% de nossos custos de materiais estão atrelados à moeda local, enquanto a parcela restante está
atrelada ao dólar e euro. Da parcela dos custos atrelada ao dólar e ao euro, cerca de 20% são custos diretamente em dólar
e euro, enquanto os outros 80% são custos em reais, mas que são afetados pela variação cambial do dólar. No curto prazo,
tivemos impacto dos preços internacionais de commodities, mas continuaremos com a estratégia de recuperar margem
através dos diferenciais acima descritos.
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O gráfico abaixo ilustra nossa eficiente estrutura de gestão de receita e de custos mesmo em um cenário de variação cambial
alta.

Fonte: dados internos

Transparência na alavancagem e uso de caixa
Em 30 de setembro de 2021, a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos com saldo em aberto. A companhia
tem como prática manter o nível de endividamento entre 0-2x EBITDA e uma alta classificação de risco de crédito. O caixa
gerado pela operação será utilizado, em ordem de prioridade: (i) para suportar crescimento orgânico; (ii) para oportunidades
adicionais de investimento inorgânico que façam sentido com a estratégia de negócio; e (iii) para retorno ao acionista de forma
eficiente.
NOSSA ESTRATÉGIA
Nosso objetivo é sermos líder em penetração na classe média nos mercados de beleza e cuidados pessoais, com um
posicionamento destacado na democratização da beleza, com preço justo e qualidade suportados por um ecossistema local
moderno e autônomo. Estamos focados e trabalhando para ampliarmos nossa participação no mercado de varejo do Brasil e
se destacar como a companhia com a marca guarda-chuva líder em beleza masculina com Bozzano, estar entre as três
primeiras companhias em cuidados pessoais femininos, a companhia líder em cosméticos, estar entre os três primeiros em
cuidados com a pele e entre os três primeiros em fragrâncias. Para atingir nossas metas, adotamos uma estratégia de suporte
contínuo às nossas marcas com um forte plano de inovação e execução no ponto de venda, acelerado pela expansão digital
e ampliação do portfólio de produtos chaves de beleza que também alavancarão nossa penetração em canais de crescimento
acelerado e expansão geográfica para atendimento de outras regiões.
Através do investimento em renovação e marketing, iremos expandir nossas marcas atuais para novas categorias (como
exemplos: Monange em cuidados para o rosto, Bozzano em sabonetes, produtos para cabelos; Paixão em fragrâncias e
sabonetes; Risqué em maquiagem), bem como capturar gaps de mercado em categorias chave através do lançamento de
marcas internacionais (como exemplos: Adidas, Covergirl, Kylie em cuidados para o corpo e rosto, sabonetes, maquiagem,
fragrâncias). Aumentaremos o investimento em marketing e mídia e aceleraremos os planos de execução e presença em
ponto de venda, principalmente em farmácias, perfumarias e através do e-commerce. Com isso, nossa missão é aumentar o
tamanho da companhia e nossa participação no mercado ao longo dos próximos anos.
Expansão digital
Nosso foco na expansão digital estará em integrar nosso foco com consumidores através de plataformas digitais, com o
potencial de venda em canais eletrônicos, suportado por processos ágeis e ferramentas adequadas.
Nos propomos a conectar, engajar e encantar os consumidores, principalmente os da classe média, através do
desenvolvimento de produtos e conteúdos criativos que gerem conexão com o propósito das marcas.
Pretendemos acelerar nossas vendas digitais através de três pilares chaves: (i) a aceleração do alcance da plataforma B2B,
suportado por um programa de estímulo aos distribuidores e um forte programa de treinamento da força de vendas, (ii)
construindo parcerias e proximidade com os Pure Players (varejistas do e-commerce) para potencializar a exposição e tráfego
de nossas marcas dentro destes clientes e (iii) estimular o uso da plataforma Direct to Consumer com conteúdos exclusivos.
Buscamos conectar e engajar os consumidores de classe média e utilizaremos a plataforma digital para isso, impulsionando
o crescimento da nossa marca. Iremos analisar as necessidades dos consumidores com uso do TGI, Sprinklr, Facebook
Insights, Analytics 360, Google Trends e Adobe Analytics. Além de desenvolver novos produtos de maneira rápida e
inovadora, criar conteúdo com marketing direcionado, como a associação dos nossos produtos ao seriado Friends, campanha
que teve mais de 3 milhões de visualizações na primeira semana no ar e mais de 2,3 milhões de interações nas mídias sociais,
além de ter gerado conexão e atração através de parcerias estratégicas (entre elas, com a Rappi, tendo distribuído mais de
2 mil produtos nos primeiros 4 dias de ativação, e com o filtro no IG, atingindo mais de mil fotos tiradas). Somado a isso,
engajaremos os conteúdos gerados por consumidores – como exemplo, no ano de 2020 mais de 14 mil fotos foram postadas
com a utilização de nossos esmaltes.
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Aceleração de produtos pessoais e de beleza, e expansão do portfólio
Estamos bem estabelecidos nos mais importantes setores do mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil através de
nossas fortes marcas. No entanto, enxergamos ainda grande potencial de expansão na entrada de categorias que ainda não
atuamos.
Buscamos desenvolver nossas marcas expandindo o portfólio de produtos oferecidos. Exemplo disso foi a nossa recente
entrada no mercado de sabonetes líquido através da Monange, o que ilustra que mesmo uma de nossas principais marcas,
com posição relevante em desodorante feminino e loção corporal, ainda tem espaço para expansão através de novos
produtos. De forma similar, acreditamos que temos espaço para expandir a marca Bozzano também a categorias adjacentes
do mercado de produtos pessoais e beleza, com uma estratégia de renovação da imagem da marca, novas ofertas e
comunicação de alcance nacional.
Adicionalmente, acreditamos que podemos explorar o mercado de cuidados com a pele de forma mais ampla, o de fragrâncias
de forma mais completa, além de outras categorias de cosméticos alavancando o conhecimento global de Coty, onde temos
acesso à tecnologia, entendimento de consumidor e novas tendências mundiais, adaptando-as as particularidades do
consumidor local através de nosso ecossistema, sendo fiel a nosso posicionamento de democratização da beleza.
Nossa estratégia com a marca Monange será de expandir o portfólio em cuidados com a pele, aumentar a presença em
cuidados capilares, renovar o portfólio de desodorantes constantemente e expandir a presença no mercado de cuidados
faciais e limpeza. Com relação à marca Paixão, iremos reforçar e renovar a marca através da renovação do portfólio de
produtos e a expansão para outras categorias. Através da marca Risqué, iremos expandir nossa presença no mercado de
esmaltes, ampliando nossa linha de Diamond Gel e o nosso portfólio de produtos. Para tal, pretendemos fazer 1 parceria por
ano e ter 2 coleções novas anuais, as quais serão amplamente divulgadas pelas nossas campanhas digitais.
No mercado de fragrâncias, temos a ambição de estar entre os três primeiros do mercado e iremos introduzir no Brasil marcas
reconhecidas globalmente, focar no varejo de lojas de departamento com portfólio de produtos inovadores, como as marcas
Good Kind Pure, David Beckham, Gucci, Adidas, Burberry, Nautica, Vera Wang, James Bond, entre outras. Também
acreditamos que há uma clara oportunidade para penetrar o mercado de fragrâncias de massa através do canal de drogarias,
que, como exemplo na categoria de Skin Care, aumentou sua participação dentro das farmácias de 18% em 2010 para 27%
em 2020 de acordo com a Euromonitor International.
Do ponto de vista de canais de vendas, atualmente nossos produtos já atingem cerca de 169 mil pontos de vendas (Fonte:
Nielsen Retail 2020). Através da execução da expansão de produtos e portfólio, vemos grandes oportunidades em nos
posicionarmos de forma mais atrativa a canais com crescimento acima da média de mercado.
Expansão geográfica
A nossa busca pela democratização da beleza vai além do território brasileiro, e por isso almejamos entregar produtos de
qualidade a preços acessíveis para outros mercados, incluindo a América Latina. Acreditamos que a similaridade de hábitos
de consumo nas principais categorias em que já atuamos no Brasil aliado a capacitação de pesquisa e desenvolvimento,
marketing, excelência de manufatura com capacidade disponível e experiência da Coty global nos coloca em uma posição
favorável para explorar de forma consciente e gradual esse potencial ao longo dos próximos anos.
ESG na Coty
No começo do ano de 2021, contratamos a KPMG para fazer um mapeamento ESG interno e também para nos passar uma
visão da situação do mercado nessa frente. Temos atualmente um comitê de diversidade, iniciativas com ONGs, projetos de
reciclagem, iniciativas de beleza limpa, uma linha direta para o compliance e um sistema de anti-corrupção para terceiros.
Somado a isso, 51% do time total da Coty é formado por mulheres, sendo que 48% do time sênior também é composto por
mulheres. Somos membros da Global Initiatives RE100, da Fundação Ellen MacArthur & SPICE, e adotamos critérios de
sustentabilidade na criação de todos os nossos novos produtos.
Acreditamos também no foco social da política de ESG alinhada com o propósito da companhia em “Democratizar a Beleza”
e na proximidade das marcas com a sociedade, e temos a ambição de ser reconhecidos como referência na indústria de
beleza em investimento social para a classe média.
Divulgação COVID-19
A pandemia de COVID-19 seguiu impondo restrições sociais e econômicas para pessoas e empresas ao longo dos últimos
meses.
Com o foco primordial em zelar pela saúde de nossos colaboradores, a Companhia seguiu com as ações de mitigação
adotadas durante 2020: adoção de trabalho remoto onde possível, a testagem em massa para COVID-19 em datas chaves e
medição diária de temperatura dos colaborados da fábrica e do centro de distribuição.
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Além destas, fizemos a parada temporária da fábrica em Senador Canedo em abril de 2021 para contribuir na contenção do
rápido alastramento do vírus no Estado de GO, o que nos levou a um impacto de absorção de custos fabris no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2021 similar ao mesmo período em 2020. Em parceria com a prefeitura de Senador
Canedo, todos os funcionários e terceiros da fábrica foram imunizados com a 1ª dose da vacina contra COVID-19.
Dadas as incertezas da pandemia de COVID-19 nas áreas de saúde e econômicas nos diferentes estados do Brasil e América
Latina, apesar da resiliência do negócio e do comprometimento estratégico, podemos estar sujeitos a flutuações de curto
prazo na operação.
EVENTOS RECENTES
Em 24 de agosto de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento do capital
social da Companhia, na data de verificação da condição suspensiva a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos
termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil” e “Condição Suspensiva”,
respectivamente), no valor total de R$539.211.230,05 (quinhentos e trinta e nove milhões, duzentos e onze mil, duzentos e
trinta reais e cinco centavos), mediante a emissão de 396.478.846 (trezentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis) ações ordinárias, ao preço de emissão de R$1,36 (um real e trinta e seis
centavos) por ação, corresponde ao preço patrimonial por ação de emissão da Companhia em 30 de junho de 2021, nos
termos d artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, observado direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das novas ações, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por ações.
As ações objeto deste aumento de capital serão emitidas pelo Conselho de Administração da Companhia na data de
ocorrência da Condição Suspensiva e serão totalmente subscritas e integralizadas pela mediante a contribuição ao capital
social da Companhia de determinados direitos de propriedade intelectual detidos pela HFC Prestige International Operations
Swiss Sarl (“HFC Swiss” e “Direitos de PI”, respectivamente).
Desta forma, uma vez verificada a Condição Suspensiva, o capital social da Companhia passará de R$2.353.313.336,00 (dois
bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis reais), dividido em 2.353.313.336
(dois bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) ações ordinárias, para
R$2.892.524.566,05 (dois bilhões, oitocentos e noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta
e seis reais e cinco centavos), dividido em 2.749.792.182 (dois bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e
noventa e dois mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nossa sede localiza-se na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Iza Costa, 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1,
Setor Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, CEP 74666-003. Nosso e-mail é ri_cotybrasil@cotyinc.com e o endereço do site
é ri.coty.com.br. Informações contidas no site não constituirão parte do Prospecto, ou serão consideradas anexadas ao
Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Abaixo se encontram descritos os principais fatores de risco relativos a nós, os quais não são os únicos fatores de risco
relevantes e devem ser analisados em conjunto com as informações constantes do Formulário de Referência, sobretudo os
fatores de risco descritos no item 4, anexo a este Prospecto a partir da página 352, e com a seção “Fatores de Risco
Relacionadas à Oferta e às Ações”, na página 91 deste Prospecto.
Nossos negócios, operações e resultados foram e podem continuar a ser impactados adversamente pela pandemia
da COVID-19.
Não podemos prever a extensão, a duração e os impactos das medidas adotadas para a contenção do avanço do COVID-19
e das medidas de auxílio anunciadas pelos governos em todo o mundo, incluindo o Governo Federal, até a presente data, ou
os resultados das medidas de auxílio nos países em que operamos e/ou vendemos os nossos produtos. Consequentemente,
não podemos prever os efeitos diretos e indiretos da pandemia do COVID-19 e das respostas dos governos sobre os nossos
negócios, resultados operacionais e condição financeira, incluindo (i) o impacto do COVID-19 em nossa condição financeira
e resultados operacionais, incluindo as tendências e perspectivas econômicas gerais, de capital, investimentos e recursos
financeiros ou posição de liquidez, (ii) o impacto nas nossas operações futuras, (iii) o impacto em nossas despesas ou acesso
a recursos de capital e financiamento, (iv) o surgimento de contingências relevantes relacionadas ao COVID-19, (v) como o
COVID-19 irá afetar os ativos em nosso balanço patrimonial e a nossa capacidade de registrar oportunamente tais ativos, (vi)
a antecipação de quaisquer perdas relevantes, aumentos nas provisões de perdas em operações de crédito, encargos de
reestruturação ou outras despesas, (vii) quaisquer alterações na aplicação de julgamentos contábeis devido a dados novos
ou revisados, (viii) o valor total da redução na demanda por bens e serviços e interrupções dos canais de venda, especialmente
aqueles afetados pelas medidas de isolamento social, (ix) o impacto em nossa cadeia de suprimentos, (x) o impacto na relação
entre custos e receitas, (xi) a incerteza econômica e social geral, incluindo o aumento nas taxas de juros, as variações nas
taxas de câmbio, a inflação e o desemprego; (xii) o impacto da pandemia do COVID-19 em nossa capacidade de cumprir as
obrigações relacionadas ao nosso endividamento, e (xiii) outros impactos e consequências imprevistas.
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A extensão do impacto do COVID-19 em nosso desempenho operacional e financeiro dependerá de certos desenvolvimentos,
incluindo a duração e propagação do surto e seu impacto sobre os nossos clientes, fornecedores e empregados, sendo todos
incertos e imprevisíveis. O COVID-19 também apresenta riscos que podem afetar a execução das nossas atividades de
negócios, bem como dos nossos empregados, contratantes, fornecedores, clientes e outros parceiros por um período
indeterminado, incluindo quaisquer paralizações que podem vir a ser solicitadas ou impostas por autoridades governamentais
e que podem vir a ter um efeito adverso relevante sobre os nossos resultados operacionais, situação financeira e liquidez.
Além disso, na medida em que a pandemia do COVID19 afeta adversamente os nossos negócios, resultados operacionais,
condição financeira e liquidez, ela também pode ter o efeito de aumentar muitos dos outros riscos aos quais estamos expostos,
como aqueles relacionados ao nosso nível de endividamento, nossa capacidade de gerar fluxos de caixa suficientes para
nossa operação, nossa capacidade de cumprir as obrigações contratuais, entre outros.
Ainda, os hábitos de consumo e a confiança do consumidor mudaram em decorrência da pandemia de COVID- 19 e podem
continuar a mudar. Por exemplo, a demanda por produtos vendidos principalmente em shoppings e salões de beleza foram
afetados de forma mais significativa por fechamentos temporários de negócios não essenciais e medidas de distanciamento
social. A flexibilização das medidas de isolamento social e a recuperação dos setores da economia impactados devem ser
graduais e podem não resultar em um retorno ao nível de demanda por nossos produtos pré-COVID-19.
Mesmo após a eclosão da COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração econômica, notadamente no Brasil, incluindo
aumento do desemprego, pode resultar em (i) redução da atividade comercial e de consumo; (ii) menor confiança dos agentes
econômicos; e (iii) aumento da inadimplência de clientes e fornecedores, o que pode ter um impacto adverso em nossos
negócios.
Ademais, não há garantia de que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão e, se acontecerem, de que seremos
capazes de evitar um impacto negativo em nossos negócios de um tamanho igual ou maior do que o impacto causado pela
pandemia do COVID-19. Surtos de doenças ou o avanço da atual pandemia do COVID-19 podem (i) afetar a capacidade dos
clientes de cumprir nossas obrigações para conosco, impactando nossos fluxos de caixa e liquidez; (ii) fazer com que nossas
operações sejam temporariamente paralisadas; (iii) causar infecção na alta administração, prejudicando nossa administração;
(iv) causar infecção em nossos colaboradores, prejudicando o funcionamento de nossas operações, e (v) causar diversos
impactos financeiros, como, por exemplo, aumento do risco de crédito com contrapartes e inadimplência de clientes, o que
prejudicaria o desenvolvimento regular de nossos negócios. Além disso, não podemos garantir que não haverá mais atrasos
nas vacinações contra COVID-19 no Brasil, inclusive como resultado da escassez de suprimentos e atrasos na aprovação
regulatória brasileira de certas vacinas.
A Companhia pode não ser capaz de implementar totalmente sua estratégia de crescimento, de forma que suas
operações podem ser adversamente impactadas.
Se não tivermos êxito em implantar as principais iniciativas que fazem parte de nossa estratégia de gestão, podemos sofrer
impacto negativo na nossa capacidade de (i) proteger e fortalecer nossas marcas e sua associação com qualidade e inovação;
(ii) atingir taxas sustentáveis de crescimento e rentabilidade, bem como identificar com êxito oportunidades em novos
mercados; (iii) desenvolver com êxito inovações de produtos, identificar novas matérias primas e tecnologias e fabricar
produtos que respondam às demandas atuais e futuras do mercado; (iv) investir na eficiência operacional a partir das
plataformas produtiva e de infraestrutura já instaladas; (v) expandir nossa base de clientes via aumento da demanda por
nossos produtos pelos consumidores; (vi) proteger os registros de nossas marcas e outros direitos de propriedade intelectual.
Não podemos assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito e por inteiro. Se não conseguirmos
acompanhar com sucesso as demandas do mercado; se qualquer um de nossos produtos tiver problemas de qualidade, com
potencial dano à imagem da Companha; se nossos competidores tiverem propriedade intelectual protegida que nos impeça
de oferecer produtos que sejam atraentes para nossos consumidores; se as exigências legais impuserem limites nas matériasprimas e tecnologias que podemos utilizar; se de outra forma tivermos dificuldades em fabricar produtos atraentes para os
consumidores que impacte negativamente o desenvolvimento de produtos; ou se por qualquer outro motivo não conseguirmos
adotar nossas estratégias de negócios ou essas se provem ineficazes para manter nosso crescimento, poderemos sofrer
efeitos adversos em nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
A Companhia é titular de benefícios fiscais, cuja suspensão, decurso do prazo de vigência, cancelamento ou não
renovação podem afetar adversamente os seus resultados.
A Companhia é beneficiária de incentivos fiscais e pode ser afetada de maneira adversa em caso de revogação dos incentivos
fiscais atualmente concedidos pelas autoridades públicas competentes, bem como em caso de alterações na legislação fiscal
que impactem a carga tributária atual.
A Companhia é beneficiária de incentivos fiscais no Estado de Goiás que representam parcela relevante de seu resultado,
por meio do regime especial de tributação de ICMS previsto na Lei nº 17.442/11 do Estado de Goiás (alterada pela Lei nº
20.590/19), e concedido por meio de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, esses benefícios fiscais totalizaram R$166,2 milhões (representando 14% do
faturamento líquido da Companhia deste exercício social), R$177,5 milhões (representando 14% do faturamento líquido da
Companhia deste exercício social) e R$156,4 milhões (representando 14% do faturamento líquido da Companhia deste
exercício social), respectivamente.
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Para garantir a continuidade desses incentivos durante o seu prazo de vigência, devemos cumprir com uma série de
exigências, as quais podem vir a ser questionadas, inclusive judicialmente. Caso as autoridades fiscais entendam que não
foram observados todos os procedimentos e condições necessários à fruição dos benefícios em questão ou, ainda, caso
deixemos de cumprir parte ou a totalidade dessas obrigações, nossos incentivos fiscais podem ser suspensos, revistos ou
cancelados (com potenciais efeitos retroativos).Ademais, alguns incentivos têm prazos determinados e não podemos garantir
que sejam renovados quando do seu vencimento, tampouco garantir que conseguiremos garantir que poderemos usufruir de
benefícios na criação de novos incentivos pelo governo. Por exemplo, o TARE atualmente vigente entre a Companhia e o
Estado de Goiás permite o aproveitamento do benefício fiscal até 31 de dezembro de 2031, mediante o cumprimento de
certas condições. Caso os incentivos fiscais sejam alterados ou expirem e não sejamos capazes de renová-los ou, ainda, que
novos incentivos não sejam criados após a expiração daqueles em vigor, consequentemente, a Companhia poderá sofrer
efeitos adversos.
Na data deste Prospecto, estão em andamento inquéritos civis da Procuradoria do Estado de Goiás que abarcam a legalidade
da origem e o cumprimento dos termos dos incentivos fiscais da Companhia no Estado de Goiás. Caso tais inquéritos resultem
em processos judiciais com desfechos desfavoráveis à Companhia, pode haver o cancelamento dos benefícios fiscais
concedidos à Companhia pelo Estado de Goiás, e/ou ser iniciada ação civil pública para cobrar eventuais danos ao erário
público, o que afetaria adversamente os resultados e condição financeira e reputação da Companhia. A Companhia não
registrou provisão de contingências e/ou riscos em relação a tais matérias.
Para mais informações acerca dos processos judiciais e administrativos e dos inquéritos civis, veja os itens 4.3 ao 4.7 do
Formulário de Referência da Companhia, anexo à este Prospecto.
Eventual não renovação, revogação, suspensão ou alteração do benefício fiscal pode afetar significativamente de forma
adversa a nossa situação financeira.
Para mais informações sobre benefícios fiscais, vide item 7.9 do Formulário de Referência da Companhia, anexo à este
Prospecto.
Mudanças na preferência dos consumidores podem afetar adversamente nossos negócios, situação financeira e
resultados.
Nosso sucesso depende do apelo de nossos produtos a uma ampla gama de consumidores cujas preferências não podem
ser previstas com precisão e podem mudar rapidamente, e de nossa capacidade de antecipar e responder de maneira
oportuna às tendências da indústria por meio de inovações de produto, extensões de linhas existentes de produtos e
atividades de marketing e promocionais, entre outros fatores. Os ciclos de vida dos produtos e as preferências dos
consumidores continuam a ser afetados pela disseminação cada vez maior de mídias sociais e meios digitais pelos
consumidores e pela velocidade com que as informações e opiniões são compartilhadas. À medida que os ciclos de vida dos
produtos encurtam, devemos trabalhar continuamente para desenvolver, produzir e comercializar novos produtos, manter e
aprimorar o reconhecimento de nossas marcas e encurtar o tempo de desenvolvimento de nossos produtos e os ciclos da
cadeia de suprimentos. Caso não sejamos capazes de aplicar tais mudanças de forma rápida, nossos negócios, situação
financeira e resultados podem ser afetados adversamente.
Além disso, a receita líquida e as margens de produtos de beleza tendem a diminuir à medida que avançam em seus ciclos
de vida, de modo que nossa receita líquida e margens podem ser prejudicadas se não desenvolvermos continuamente novos
produtos com sucesso. Inovações de produto também podem gerar pressão sobre nossos funcionários e nossos recursos
financeiros, incluindo despesas incorridas com pesquisa e desenvolvimento de produtos, marketing e publicidade que não
sejam subsequentemente compensados por um nível suficiente de vendas. Além disso, não podemos prever como os
consumidores reagirão a quaisquer novos produtos que lançarmos ou ao reposicionamento de nossas marcas, bem como
podemos não lançar produtos que não sejam bem-sucedidos. A contribuição de receita positiva ou negativa de qualquer um
de nossos produtos pode mudar significativamente. Os fatores mencionados acima, bem como os riscos decorrentes de novos
produtos, podem ter um efeito adverso sobre nossos negócios, perspectivas, condição financeira, resultados operacionais,
fluxos de caixa, bem como o valor de nossas ações.
Esses riscos foram agravados pelo impacto da pandemia da COVID-19. Os hábitos de consumo e a confiança do consumidor
mudaram e podem continuar a mudar. Por exemplo, a demanda por produtos premium vendidos principalmente em shoppings,
produtos de salão profissional e varejo de viagens foram impactados de forma mais significativa por fechamentos temporários
de negócios não essenciais e medidas de distanciamento social. A flexibilização das medidas de distanciamento social e a
recuperação dos setores impactados da economia devem ser graduais e podem não resultar no retorno da demanda por
nossos produtos aos níveis pré-COVID-19.
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A instabilidade política no Brasil pode afetar adversamente os negócios da Companhia, resultados de suas operações
e o preço de negociação de suas ações.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes de investigações em
andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público Federal Brasileiro, dentre as quais, a
“Operação Lava Jato”. Tais investigações têm impactado a economia e o ambiente político do país. Membros do Governo
Federal brasileiro e do Poder Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e privadas, foram
condenados por corrupção por terem aceitado subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo governo a
companhias de infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre outras. Os valores destas propinas supostamente
financiaram campanhas de partidos políticos e não foram contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover
o enriquecimento pessoal dos beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos, incluindo membros
do Congresso Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras, renunciaram a seus cargos e/ou
foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo investigadas por alegações de conduta antiética e ilegal,
identificadas durante tais investigações.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e
reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral do mercado sobre a economia brasileira. O
desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas tem afetado e pode continuar a afetar adversamente os negócios, a
condição financeira e os resultados operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações. A
Companhia não pode prever se as investigações em curso irão
conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo
e/ou companhias privadas surgirão no futuro.
Até a data deste Prospecto, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta
prática de atos impróprios. Quaisquer consequências de tais investigações, incluindo potencial abertura de processo de
impeachment, poderiam ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios
que operam no Brasil, inclusive em nossos negócios. Além disso, recentemente pedidos para a abertura de processo de
impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foram feitos questionando a condução do Presidente da República no
contexto do enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional poderia resultar em impasse
no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou greves que poderiam afetar adversamente as operações da
Companhia. Incertezas em relação à implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal
e previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e
novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia brasileira ou o
mercado acionário brasileiro.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
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 Acionista Vendedor
Coty Brasil Comércio S.A.
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 25º andar, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim
CEP 05.676-120 – São Paulo, SP
At.: Sr. Breno Tordin Polli
Tel.: (11) 98200-9273
ri.coty.com.br
Coty B.V.
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 25º andar, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim
CEP 05.676-120 – São Paulo, SP
At.: Sr. Nicolar Fischer
Tel.: (11) 99439-8000
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Bank of America Merrill Lynch Banco
Banco Itaú BBA S.A.
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º,
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º
3º (parte), 4º e 5º andares
andar CEP 04.538-132, São Paulo, SP
CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: (11) 2188-4000
Tel.: +55 (11) 3708-8876
www.merrilllynch-brasil.com.br
www.itau.com.br/itaubba-pt
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2.041, 24º andar
CEP 04.543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º
andar CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Fabio Nazari
Tel: + 55 (21) 3383-2000
www.btgpactual.com

Consultores Legais
Locais da Companhia
Lefosse Advogados
Rua Iguatemi, nº 151
CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Carlos Mello / Sra. Jana Araújo
Tel.: +55 (11) 3024-6126
www.lefosse.com

Consultores Legais
Externos do Acionista Vendedor
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311
CEP 04.538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Paul Schnell / Sr. Filipe Areno
Tel.: +55 (11) 3708-1820
www.skadden.com
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01.455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Sampaio Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Milbank LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100,
5º andar
CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Tobias Stirnberg
Tel.: +55 (11) 3927-7702
https://www.milbank.com/en/

Auditores Independentes da Companhia
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, 4º ao 12º andares, Edifício Golden Tower
CEP 04.711-130, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 5186-1000
Site: www.deloitte.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, o Acionista Vendedor 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 137.
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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
19 e 91, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de
Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este
Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a
decisão de investir nas Ações.
Acionista Vendedor

Coty B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as
leis da Holanda, com sede em Oudeweg 147, Haarlem, 2031,
Amsterdã, Países Baixos, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 05.717.581/0001-09.

Ações

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

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400,
até a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de
Ações da Oferta Base poderá, a critério do Acionista Vendedor,
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20%, ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias
de emissão da Companhia detidas e a serem alienadas pelo
Acionista Vendedor na proporção indicada na página 44 ([•])
deste Prospecto.

Ações de Oferta Base Primária

[•] ([•]) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal a serem emitidas pela Companhia, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta.

Ações da Oferta Base
Secundária

[•] ([•]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de titularidade do Acionista Vendedor.

Ações da Oferta Base

As Ações da Oferta Base Primária e Ações da Oferta Base
Secundária, consideradas em conjunto.

Ações da Oferta do Segmento
Private
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no
mínimo [•]% ([•] por cento) do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), que será
destinado à colocação pública para Investidores da Oferta do
Segmento Private que realizarem seus investimentos de forma
direta e que concordarem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.

Ações da Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no
mínimo [•]% ([•] por cento) do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), que será
destinado à colocação pública para Investidores da Oferta do
Segmento Private que realizarem seus investimentos de forma
direta e que não concordem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.
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Ações da Oferta do Segmento
Private

Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up e Ações da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, consideradas em
conjunto.

Ações da Oferta de Varejo
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no
mínimo [•]% ([•] por cento) do total das Ações será destinada à
colocação pública para Investidores da Oferta de Varejo que
realizarem seus investimentos de forma direta e que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o
Lock-up da Oferta de Varejo.

Ações da Oferta de Varejo Sem
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no
mínimo [•]% ([•] por cento) do total das Ações será destinado à
colocação publica para os Investidores da Oferta de Varejo
Sem Lock-up que realizarem seus investimentos de forma
direta e que não concordem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Ações da Oferta de Varejo

Ações da Oferta de Varejo Lock-up e Ações da Oferta de
Varejo Sem Lock-up, consideradas em conjunto.

[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 e as em tesouraria.
Considerando apenas a colocação das Ações da Oferta Base
Primária, estimamos que [•]% ([•] por cento) 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 44 deste Prospecto.]

Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por
cento), ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da
Companhia, detidas e a serem alienadas pelo Acionista
Vendedor, na proporção indicada na página 44 deste
Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações da Oferta Base.

Agente Estabilizador

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

Agentes de Colocação
Internacional

O BofA Securities, Inc., o Itau BBA USA Securities, Inc., o
Santander Investment Securities, Inc. e o 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, limitado a 6
(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
73 deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.
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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 73 deste Prospecto, informando
acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

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

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão
ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social,
de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de
capital social da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 11 de maio de 2021, cuja ata foi devidamente registrada na
JUCEG em 17 de maio de 2021, sob o nº 20215767209, e foi
publicada no DOEGO e no Diário da Manhã, em 17 de maio de
2021.
O Preço por Ação será aprovado 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
JUCEG e publicada no DOEGO e no Diário da Manhão no dia útil
seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação
ao Acionista Vendedor para a participação na Oferta
Secundária. A fixação do Preço por Ação será aprovada em
reunião a ser realizada na data de fixação do Preço por Ação.

Atividade de Estabilização

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

Aviso divulgado em [•] de janeiro de 2022, a ser novamente
divulgado em [•] de [•] de 2022, 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 73 deste Prospecto.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$2.353.313.336,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três
milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis reais),
totalmente subscrito e integralizado, representado por
2.353.313.336 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três
milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Para informações adicionais sobre o Capital Social da
Companhia após a Oferta favor consultar as Informações sobre
a Oferta – Composição do Capital Social, a partir da página 44
deste Prospecto.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição
de Ações Ordinárias da Coty Brasil Comércio S.A., a ser
celebrado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor, pelos
Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de
interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato Diferenciado de Empréstimo Privado de Ações
Ordinárias de Emissão da Coty Brasil Comércio S.A., a ser
celebrado entre o Acionista Vendedor, na qualidade de doador,
e o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora
e, na qualidade de interveniente anuente, e a Companhia.
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Contrato de Estabilização

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

Contrato de Participação no
Novo Mercado

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

Coordenador Líder ou Bank of
America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Santander e o BTG
Pactual, considerados em conjunto.

Corretora

[•].

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” na página 50 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base
que deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias
úteis, contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
com a entrega das Ações da Oferta Base aos respectivos
investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações
Suplementares, que ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis
contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária integralmente para (i)
expansão da área digital, com aceleração do e-commerce e
marketing digital; e (ii) desenvolvimento de produtos e
marketing das categorias de beleza e cuidados pessoais.
A Companhia não receberá quaisquer recursos provenientes
da Oferta Secundária, incluindo as Ações adicionais e ações
suplementares, sendo que o Acionista Vendedor receberá
todos os recursos líquidos resultantes da Oferta Secundária,
incluindo as Ações Adicionais e Ações Suplementares. Para
informações adicionais, ver seção “Destinação dos Recursos”,
na página 98 deste Prospecto.
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Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações 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 107 deste Prospecto e na seção 18 do
Formulário de Referência.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta.
Assim, caso não haja demanda para a subscrição/aquisição
das Ações da Oferta Base 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 e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de até 3 (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 adquirir a totalidade das Ações da
Oferta”, na página 94 deste Prospecto.

Evento de Fixação do Preço em Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% (vinte por cento) do
Valor Inferior à Faixa Indicativa preço inicialmente indicado, considerando um preço por Ação
que seja o resultado da aplicação de 20% (vinte por cento) sob
o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor
resultante desta aplicação de 20% (vinte por cento) 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, 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 da Oferta Não
Institucional, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia
de alcançar dispersão acionária na Oferta”, na página 94 deste
Prospecto.
Faixa Indicativa

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

30

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 19 e 91 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no
item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de investir
nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual
e não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar as
Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, que, uma vez
subscritas/adquiridas, não sejam integralizadas/liquidadas
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 no Contrato de Colocação Internacional,
disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de
Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam
totalmente liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada
Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por
Ação, na proporção e até o limite individual da garantia firme
de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da
garantia firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número
de Ações objeto da garantia firme de liquidação efetivamente
colocadas e adquiridas por investidores no mercado,
multiplicada pelo Preço por Ação. A proporção estabelecida no
Contrato de Colocação poderá ser realocada de comum
acordo entre os Coordenadores da Oferta.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de
liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por
suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham
interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização previstas no item 10 abaixo não
estarão sujeitas a tais limites.
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Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas
e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. Como todo e qualquer investimento em valores
mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimentos. Uma decisão de investimento nas
Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes ao
investimento em ações, bem como aos riscos associados aos
negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a
perda integral do valor investido. O investimento em Ações não
é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. 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,
do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta,
inadequado. Os investidores devem ler atentamente as seções
deste Prospecto e do Formulário de Referência que tratam sobre
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”.

Investidores da Oferta Não
Institucional

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

Investidores da Oferta do
Segmento 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 da Oferta de Varejo, (iii) que realizem pedidos de
investimento durante o Período de Reserva no âmbito da
Oferta do Segmento Private, observados o Valor Mínimo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segment Private.

Investidores da Oferta do
Segmento Private
Lock-up

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

Investidores da Oferta do
Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem
Segmento Private Sem Lock-up seus investimentos de forma direta e que não concordarem,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do
Segmento Private.
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Investidores da Oferta 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,
compreendendo os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e
os Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de
Varejo.

Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta e que não concordarem, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da
Oferta de Varejo.

Lock-up do Segmento Private

Os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up não
poderão, pelo prazo de [70] ([setenta]) 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 que
adquirirem no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up.
Dessa forma, como condição para participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor da Oferta do
Segmento 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 do Segmento Private. Não
obstante o Lock-up do Segmento Private, as Ações 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
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. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta do Segmento
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 97 deste Prospecto Preliminar.
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Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up não poderão, pelo
prazo de [•] ([•]) dias contados da data de divulgação do Anúncio
de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda, Ações que adquirirem no âmbito da Oferta de Varejo
Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na alocação
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 adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo poderão ser outorgadas em garantia da
Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações
venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de
Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo
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 da Oferta de Varejo 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 97 deste Prospecto
Preliminar.

Instituições Consorciadas

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

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão
da
Companhia
assinados
pela
Companhia,
seus
Administradores e pelo Acionista Vendedor.
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Investidores Estrangeiros

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

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 qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores da Oferta Não Institucional,
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 e
Investidores Estrangeiros.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Negociação na B3

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

Oferta

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

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private, no
montante de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) e, no máximo, [•]%
([•] por cento ) das Ações (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta do
Segmento Private Lock-up e a Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up.

Oferta do Segmento
Private Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição
pública aos Investidores da Oferta do Segmento Private Lockup, sendo certo que, caso haja demanda de Investidores da
Oferta do Segmento Private Lock-up (i) de até [•]% ([•] por
cento) do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo
alocação garantida; e (ii) superior a [•]% ([•] por cento) do total
das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor 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 distribuição
pública aos Investidores da Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de Investidores
da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up (i) de até [•]% ([•]
por cento) do total das Ações, tais pedidos serão atendidos,
tendo alocação garantida; e (ii) superior a [•]% ([•] por cento) do
total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, no montante de,
no mínimo, [•]% ([•] por cento) e, no máximo, [•]% ([•] por cento)
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a qual compreende a Oferta de Varejo Lock-up
e a Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, sendo certo que,
caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Lockup de (i) de até [•]% ([•] por cento) do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii)
superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações, a alocação,
respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up, sendo certo
que, caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo
Sem Lock-up de (i) de até [•]% ([•] por cento) do total das Ações,
tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii)
superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações, a alocação,
respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor 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 da Oferta Não Institucional, realizada
pelas Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a
Oferta de Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Base Primária

A distribuição pública das Ações da Oferta Base Primária,
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.
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Oferta Base Secundária

A distribuição pública das Ações da Oferta Base Secundária,
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, 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 outorgada no Contrato de Colocação pelo Acionista
Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, para colocação das Ações Suplementares,
nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Base,
opção essa a ser exercida em função de prestação dos
serviços de estabilização de preço das Ações.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores da Oferta Não
Institucional, no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser
realizado mediante preenchimento de formulário específico
com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor
Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, Valor
Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, Valor
Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento
Private e Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta
do Segmento Private, conforme aplicável.

Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em [•] de
[•] de 2021 e se encerrará em [•] de [•] de 2021, para efetuar a
colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•]
de [•] de 2021, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores da Oferta Não Institucional.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

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

37

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 2º, inciso XII, da Resolução da CVM nº 35,
de 26 de maio de 2021, conforme alterada, serão consideradas
pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam: (i)
controladores e/ou administradores da Companhia e/ou do
Acionista Vendedor e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii)
controladores e/ou administradores das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii)
empregados, funcionários, operadores e demais prepostos das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação
da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as
Instituições Participantes e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta
e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a
eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii)
cônjuges ou companheiros e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (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.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até
6 (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.
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Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço 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 junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço
por Ação é justificada na medida que o preço de mercado das
Ações a serem subscritas/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 da Oferta Não
Institucional que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.

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.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento,
até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações da
Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um
terço) das Ações da Oferta Base, não será permitida a
colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo
as
respectivas
intenções
de
investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos
por Investidores da Oferta Não Institucional 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 consideradas Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a
formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 94
deste Prospecto Preliminar. A vedação de colocação disposta
no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme
previsto no parágrafo único do artigo 55. Os investimentos
realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em operações com
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência 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.
Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Coty Brasil
Comércio S.A., incluindo seus anexos, elaborado nos termos da
Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer
complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações de Emissão da Coty Brasil
Comércio S.A., incluindo seus anexos, elaborado nos termos da
Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer
complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

Este Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.
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e

o

Prospecto

Definitivo,

Público Alvo da Oferta

Os Investidores da Oferta Não Institucional 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 da
Oferta do Segmento 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 da
Oferta do Segmento Private Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos investidores
da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos no
âmbito da Oferta do Segmento Private; ou (b) exceda o
montante total de Ações da Oferta do Segmento Private Lockup, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Rateio Oferta Private Sem
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
investidores da Oferta do Segmento 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 da Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up, de modo que as Ações da Oferta de Varejo Sem
Lock-up remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos
Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos no
âmbito da Oferta do Segmento Private; ou (b) exceda o total
máximo de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lockup, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo Lockup

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta 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 da Oferta de Varejo Lock-up, de
modo que as Ações da Oferta de Varejo Lock-up
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores
da Oferta de Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos no âmbito da
Oferta de Varejo; ou (b) exceda o total máximo de Ações da
Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações.
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Rateio Investidores da 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 da Oferta 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 da Oferta de Varejo Sem Lock-up,
de modo que as Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores
da Oferta de Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos no âmbito da
Oferta de Varejo; ou (b) exceda o total máximo de Ações da
Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelo Acionista Vendedor e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 25 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 71 deste
Prospecto.

Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, seus Administradores e o Acionista Vendedor
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 (cento e oitenta dias) 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.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Termo de Aceitação

Significa o documento de aceitação da Oferta aplicável aos
Investidores Institucionais não contemplados pela dispensa
prevista na Resolução CVM nº 27, de 8 de abril de 2021, no
âmbito da Oferta Institucional.
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Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento, em valor igual ou
superior a R$3.000,00 (três mil reais) por Investidor da Oferta
de Varejo.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento, em valor igual ou
inferior R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor da
Oferta de Varejo.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento, em valor superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor da Oferta
do Segmento Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor máximo de pedido de investimento, em valor igual ou
inferior a R$10.000.000,00 por Investidor da Oferta do
Segmento Private.

Valor Total da Oferta Base

R$[•] ([•] reais), 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$2.353.313.336,00 (dois bilhões,
trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis reais), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 2.353.313.336 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três
milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal. Nos termos de seu Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu
capital social mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma
estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de 236.000.000 (duzentos e trinta
e seis milhões) ações ordinárias.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição.

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias .....................................................
Total .............................................................
(1)
(2)

Subscrito / Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta Base(2)
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)
2.353.313.336
2.353.313.336

2.353.313.336,00
2.353.313.336,00

[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•] ([•] reais), que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.
Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia.

Principais acionistas, Administradores e Acionista Vendedor
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% (cinco por cento) ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia,
pelo Acionista Vendedor e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para
após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares
e sem considerar as Ações Adicionais:

Acionista
Coty B.V. .......................................................................
HFC Prestige International Canadá Inc.........................
Outras ações em circulação ..........................................
Total .........................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
2.353.173.115
140.221
–
2.353.313.336

99,99%
0,01%
0,00%
100%

Após a Oferta(1)
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e
sem considerar as Ações Adicionais:

Acionista
Coty B.V. ...................................................................
HFC Prestige International Canadá Inc..........................
Outras ações em circulação .........................................
Total .........................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
2.353.173.115
140.221
–
2.353.313.336

99,99%
0,01%
0,00%
100%

Após a Oferta(1)
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia.

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

Acionista
Coty B.V. ...........................................................................
HFC Prestige International Canadá Inc...............................
Outras ações em circulação ..............................................
Total .............................................................................
(1)

2.353.173.115
140.221
–
2.353.313.336

99,99%
0,01%
0,00%
100%

Após a Oferta(1)
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%

Acionista
Coty B.V. ...........................................................................
HFC Prestige International Canadá Inc...............................
Outras ações em circulação ..............................................
Total .............................................................................
(1)

2.353.173.115
140.221
–
2.353.313.336

99,99%
0,01%
0,00%
100%

Após a Oferta(1)
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia.

Identificação do Acionista Vendedor, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos
líquidos
Segue abaixo descrição do Acionista Vendedor:
Coty B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em
Oudeweg 147, Haarlem, 2031, Amsterdã, Países Baixos, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 05.717.581/0001-09.
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Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, incialmente, [•] ([•]) novas ações ordinárias
a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Base Primária”,
respectivamente); e (ii) secundária de, inicialmente, até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Base
Secundária”, respectivamente, sendo que Ações da Oferta Base Secundárias e as Ações da Oferta
Base Primária, quando referidas em conjunto, serão denominadas “Ações da Oferta Base”), a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM
400, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com
os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, que não o Brasil, inclusive perante
a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério do Acionista Vendedor,
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou
seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelo
Acionista Vendedor, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento)de Ações
da Oferta Base, ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a
serem alienadas pelo Acionista Vendedor, na proporcação indicada neste Prosepcto Preliminar, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme opção outorgada pelo
Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão
destinadas exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações. O
Agente Estabilizador terá o direito, a partir da data da disponibilização do Anúncio de Início, inclusive,
e por um período de até 30 (trinta) 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 ordinárias de emissão
da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (“Ações Suplementares”).
As Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais serão colocadas pelas Instituições Participantes da
Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, em reais, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro do Securities Act.
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Aprovações societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a
reforma do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de capital social da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 11 de maio de 2021, cuja ata foi registrada perarante a JUCEG sob o
nº 20215767209, e foi publicada no DOEGO e no Diário da Manhã, em 17 de maio de 2021.
O Preço por Ação será aprovado em reunião do Conselho de Administração 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 JUCEG e publicada no DOEGO e no Diário da Manhã no dia útil
seguintes à data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a
participação na Oferta Secundária. A fixação do Preço por Ação será aprovada em reunião a ser
realizada na data de fixação do Preço por Ação.
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, 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 diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores da Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço
por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação
no mercado menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de
administração e as em tesouraria. Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta
– Composição do Capital Social”, na página 44 deste Prospecto.

47

Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta,
bem como os recursos líquidos oriundos da Oferta, nos seguintes cenários.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Adicionais
e Suplementares.
Ofertante
Companhia ..................................
Coty B.V. .....................................
Total ...........................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•] ([•]), que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Adicionais
e considerando as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ..................................
Coty B.V. .....................................
Total ...........................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•] ([•]), que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Adicionais
e sem considerar as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ..................................
Coty B.V. .....................................
Total ...........................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•] ([•]), que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares.
Ofertante
Companhia ..................................
Coty B.V. .....................................
Total ...........................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•] ([•]), que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 617 deste Prospecto.
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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. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelo Acionista Vendedor na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles.
[Para mais detalhes sobre as despesas, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta” constante na página
97 deste Prospecto.]
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2)......................................
Comissão de Colocação(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 ....................................................
Total de Comissões e Despesas .............................
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(1)

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

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(9)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

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

Com base no Preço por Ação de R$[•] ([•]) que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado na faixa de R$[•] ([•]) e R$[•] ([•]), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Comissão de Coordenação, que representa [•]% ([•] por cento) do total da remuneração base. A remuneração base é aplicada sobre o
produto resultante da multiplicação (i) da quantidade total de Ações colocadas, (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação, que representa [•]% ([•] por cento) da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% ([•] por cento) da Remuneração Base. Devida exclusivamente aos Coordenadores da
Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é[•]% ([•] por cento) sobre o Produto da Colocação da Oferta, conforme definido no Contrato
de Colocação. A Remuneração de Incentivo atinente ao valor da Oferta Base e Ações Adicionais será paga na Data de Liquidação; a
Remuneração de Incentivo atinente ao valor das Ações Suplementares será paga na Data de Liquidação das Ações Suplementares. A
Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser
paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e do Acionista
Vendedor, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
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Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e do Acionista Vendedor, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores da Oferta Não Institucional e Investidores
Institucionais.
Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1.

Data(1)
25 de agosto de 2021

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

2.

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

[•] de [•] de 2021

3.

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

[•] de [•] de 2021

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•] de [•] de 2021

5.

Encerramento do Período de Reserva

[•] de [•] de 2021
(roadshow)(2)

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional
e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•] de [•] de 2021

7.

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

[•] de [•] de 2021

8.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

[•] de [•] de 2021

9. Data de Liquidação
10. Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
11. Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

[•] de [•] de 2021

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

[•] de [•] de 2021

14. Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

[•] de [•] de 2021

(1)

(2)

[•] de [•] de 2021
[•] de [•] de 2021
[•] de [•] de 2021

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá
ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta realizarão, de forma virtual por teleconferência ou videoconferência,
apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar
for divulgado e a data em que for determinado o Preço por Ação.

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo 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 Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, do Acionista Vendedor, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na
Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 51 deste Prospecto.
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 da Oferta Não Institucional, à qual será assegurado o montante de,
no mínimo, [•]% ([•] por cento) e, a exclusivo critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, [•]% ([•] por cento), do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), realizada pelas Instituições
Consorciadas (“Oferta Não Institucional”), compreendendo uma oferta aos Investidores da Oferta
do Segmento Private (que inclui os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up e os
Investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up) e uma oferta aos Investidores da
Oferta de Varejo (que inclui os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e os Investidores da
Oferta de Varejo Sem Lock-up); e

II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e do Acionista Vendedor,
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 as
relações da Companhia, dos Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e do Acionista Vendedor, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a
todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam
ser esclarecidas junto ao Coordenador Líder (“Plano de Distribuição”).
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição das Ações da Oferta Base 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 adquirir a totalidade das Ações
objeto da Oferta”, na página 94 deste Prospecto.
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Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores da Oferta Não
Institucional que realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de
formulário específico destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e
irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional (“Pedido de Reserva”) junto a uma única Instituição
Consorciada, durante o período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•] de 2021,
inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores da Oferta Não Institucional que sejam
Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•]
de 2021, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo menos 7 dias úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”), observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão
realizar Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará
em data que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, sendo que aqueles Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados
Pessoas Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de
demanda superior a um terço à quantidade de Ações da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400. Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas
Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) das Ações da Oferta Base.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM nº 27,
de 8 de abril de 2021 (“Resolução CVM 27”), o Pedido de Reserva será o documento por meio do
qual o Investidor Não Institucional aceitará participar da Oferta, 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
e de contrato de compra e venda.
No contexto da Oferta Não Institucional, e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária
previsto no artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, o montante de, no mínimo, [•]% ([•] por
cento) da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, e de,
no máximo, [•]% ([•] por cento) da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais, será destinado à colocação pública junto a Investidores da Oferta Não Institucional
que tenham realizado Pedido de Reserva, conforme o caso, de acordo com as condições ali previstas
e o procedimento indicado neste item:
I.

o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e, no máximo [•]% ([•] por cento) do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à colocação
pública para Investidores da Oferta do Segmento Private, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up (i) de até [•]%
([•] por cento) do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida;
e (ii) superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado o montante
mínimo estipulado estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta do Segmento Private Lock-up”); e
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(b) caso haja demanda de Investidores da Oferta do Private Sem Lock-up (i) de até [•]% ([•]
por cento) do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e
(ii) superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado o montante
mínimo estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste
caso, poderá haver rateio (“Oferta do Segmento Private Sem Lock-up” e, em conjunto com
a Oferta do Segmento Private Lock-up, a “Oferta do Segmento Private”).
II. o montante de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) e, no máximo, [•]% ([•] por cento) do total das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à
colocação pública para Investidores da Oferta de Varejo, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Lock-up (i) de até [•]% ([•] por
cento) do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii)
superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste
caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo Lock-Up”); e
(b) caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up (i) de até [•]% ([•] por
cento) do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii)
superior a [•]%([•] por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste
caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo Sem Lock-up” e, em conjunto com a Oferta de
Varejo Lock-up, a “Oferta de Varejo”, e, em conjunto com a Oferta do Segmento Private, a
“Oferta Não Institucional”).
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 da Oferta Não Institucional, 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 da Oferta Não Institucional 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 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 19 e 91, 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 (v) 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.
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Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores da Oferta do Segmento Private a
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, 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 Oferta do Segmento Private.
Os Investidores da Oferta do Segmento Private que aderirem à Oferta do Segmento Private
não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores da Oferta do Segmento 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 da Oferta do Segmento Private interessados em participar
da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto
nos incisos (iii), (v), (vi), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta”
na página 68 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta Não Institucional 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 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 da Oferta do Segmento 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 da Oferta do
Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;

(iv)

as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta do Segmento 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 do 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 nela aberta e/ou
mantida, 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 da Oferta do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no
Período de Reserva, sendo que os Investidores da Oferta do Segmento Private que sejam
Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição
de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição
Consorciada, 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;

54

(vi)

caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta do Segmento
Private que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private 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 objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta
do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser
destinadas aos investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas 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
Lock-up”). Caso haja Rateio na 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 até 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;

(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser
destinadas aos Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o total 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 (“Rateio Oferta Private Sem Lock-up”).
Caso haja Rateio na Oferta 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 até 3 (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 da Oferta do Segmento Private pela Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço
eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de
Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência de rateio
descrito nos itens (vii) e (viii) acima), 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 da Oferta do Segmento Private que tenha
realizado Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no item (ix) acima
à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de,
em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private;
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(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 da Oferta do
Segmento Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento
previsto no item (x) acima;

(xii)

caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores da Oferta do Segmento 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; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400; e/ou (d) seja verificado um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior
à Faixa Indicativa, o Investidor da Oferta do Segmento Private 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 da Oferta do Segmento Private
for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das
alíneas (b), (c) e (d) 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 deste 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 da Oferta
do Segmento Private está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private não
informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste item, o Pedido de
Reserva será considerado válido e o Investidor do Segmento Private deverá efetuar o
pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado
o pagamento nos termos do item (x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos
deste item, 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 até 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 da Oferta do Segmento Private o cancelamento da Oferta, o que poderá
ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor da
Oferta do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (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 até 3 (três) dias úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do
registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.

56

Lock-up do Segmento Private
Os investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up que adquirirem Ações no âmbito da Oferta
do Segmento Private Lock-up não poderão, pelo prazo de [70] (setenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up do Segmento
Private”). Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do Segmento Private Lock-up,
cada um dos Investidores da Oferta do Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações
para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Lock-up do Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as
Ações 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 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.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta do Segmento
Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up 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 da Oferta do Segmento Private Lock-up ou da Oferta de Varejo
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 97 deste Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que desejarem 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 da Oferta de Varejo.
Os Investidores da Oferta 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 da Oferta 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 da Oferta 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 (iv), (vi), (vii), (xi), (xiii) e (xiv) abaixo e na seção
“Violações das Normas de Conduta” na página 68 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta 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 (conforme definido abaixo), sob pena de ser
considerado um investidor da Oferta de Varejo Sem Lock-up;
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(iii)

os Investidores da Oferta de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo, mas não tenham interesse em participar do Lock-up da Oferta de Varejo, deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up, sob pena de não participar da Oferta de Varejo;

(iv)

os Investidores da Oferta 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 da
Oferta de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;

(v)

as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta 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 nela aberta e/ou mantida, 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;

(vi)

os Investidores da Oferta de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores da Oferta 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 o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo
de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo;

(vii)

caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da
Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os
Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas;

(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo
Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores da
Oferta de Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total 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
(“Rateio Oferta de Varejo Lock-up”). Caso haja Rateio na 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 até 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(ix)

caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores da
Oferta de Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações
destinadas 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
(“Rateio Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up”). Caso haja Rateio na Oferta de
Varejo 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 até 3 (três) dias úteis
contados da Data de Liquidação;

(x)

até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor da Oferta de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou,
na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do rateio), 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;

(xi)

até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta 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 (x) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor da Oferta
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 da Oferta de Varejo;

(xii)

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 da Oferta de
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso
(xi) acima;
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(xiii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
da Oferta 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; (c) a
Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400; e/ou (d) ocorra um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, o Investidor da Oferta 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 da Oferta de Varejo for comunicado
diretamente pela Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b), (c) e (d) 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 deste 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 acautelarse e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo
Investidor da Oferta de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe sua decisão
de desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste item, o Pedido de Reserva, será considerado
válido e o Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso
o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (xi) acima e venha
a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, 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 até três dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiv) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição da Oferta 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 da Oferta de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos do inciso (xi) 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 até três dias úteis contados
da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que adquirirem Ações no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up
não poderão, pelo prazo de [45] ([quarenta e cinco]) dias contados da data de divulgação do Anúncio
de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar
de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up da Oferta de Varejo”). Dessa forma, como
condição para a participação na alocação da Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor Não Institucional
da Oferta de Varejo, 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 adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser outorgadas
em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará
autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo 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 da Oferta 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 da Oferta de
Varejo Lock-up ou da Oferta do Segmento 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 97
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
são 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 requisitos
acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento,
em valor financeiro, durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400,
exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de
investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o
disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e
do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base
diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de
avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone, a quantidade
de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser
efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela
quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Colocação.
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Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e conforme a Resolução
CVM 27, a subscrição/aquisição das Ações por determinados Investidores Institucionais está
dispensada da apresentação de documento de aceitação da Oferta. 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 de Ações deverá ser
formalizada mediante termo de aceitação da Oferta por tal Investidor Institucional, o qual deverá ser
realizado junto ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento e
deverá, no mínimo, (i) conter as condições de subscrição e de integralização 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. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações, por referidos Investidores Institucionais
não dispensados da apresentação de documento de aceitação da Oferta, será formalizada por meio
do preenchimento e assinatura do Termo de Aceitação e do sistema de registro da B3, sendo,
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda. As
Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional,
nos termos da Lei 4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
Institucionais 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 Institucional
poderá desistir da respectiva intenção de investimento, devendo, para tanto, informar sua decisão
ao Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento (1) até as 12h00
do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea
(a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Institucional
for comunicado diretamente pelo Coordenador da Oferta 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 deste 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, o
respectivo Coordenador da Oferta deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento
das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Institucional está ciente de que a Oferta
original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Institucional
não informe sua decisão de desistência da intenção de investimento nos termos deste inciso, a
intenção de investimento será considerada válida e o Investidor Institucional deverá efetuar o
pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Institucional já tenha efetuado o pagamento
nos termos descritos acima e venha a desistir da intenção de investimento 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 até 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento da respectiva
intenção de investimento.
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 investimento serão canceladas e o
Coordenador da Oferta 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 nos termos descritos 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 até três dias úteis contados do
pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento. A rescisão do Contrato de
Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º
da Instrução CVM 400.

62

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% (vinte por cento) das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações da Oferta Base, não
será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente
canceladas.
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 de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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 96 deste
Prospecto Preliminar.
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 consideradas Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário”, na página 94 deste Prospecto Preliminar.
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 6 (seis) meses, contado a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em
conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”).
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações (“Período de Colocação”). A
liquidação física e financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação,
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.
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Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por
meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 66 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento
pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos
relevantes na Companhia e no Acionista Vendedor 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 Acionista
Vendedor, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e o Acionista Vendedor, cada um de forma individual e não solidária, assumiram a obrigação de
indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas
circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional nos obriga, bem como obriga o Acionista Vendedor, 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 Memoranda. O Contrato
de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de isenções
das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo
a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra o Acionista Vendedor no exterior. Estes
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nestes processos. Se eventualmente a Companhia for condenada em um processo no exterior em
relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver
valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na
Companhia. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação
no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários
no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na
página 95 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 73 deste Prospecto Preliminar.
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
da Oferta Não Institucional, 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; e (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% (vinte por cento) do preço inicialmente indicado
considerando um preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% (vinte por cento) sobre
o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante da aplicação de 20% (vinte por
cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do
Anexo II do Código ANBIMA, poderão os Investidores da Oferta Não Institucional 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 71 deste Prospecto, mesmos meios utilizados
para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400.
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 16:00 horas do quinto dia útil
subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento,
pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta 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.
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 3 (três)
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação
de comunicado ao mercado. 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 3 (três) dias úteis contados do recebimento pelo investidor
da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações da Oferta Base e das Ações Adicionais (sem considerar as Ações
Suplementares) em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação,
prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na
proporção e até os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato
de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder ...................................................................................
Itaú BBA ...................................................................................................
Santander ................................................................................................
BTG Pactual .............................................................................................
Total ........................................................................................................

Quantidade

Percentual (%)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
100,00%

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/adquirir as Ações da
Oferta Base e as Ações Adicionais 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 (“Garantia Firme de Liquidação”).
A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for
concluído o Procedimento de Bookbuilding, forem concedidos os registros da Companhia como
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM e da Oferta pela CVM, estejam
assinados e forem cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no
Contrato de Colocação Internacional, seja disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
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Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, 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, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e
até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores
no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, 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 trinta
dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão
escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando
obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive,
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
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 71 deste Prospecto.

67

Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de Colocação,
na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem
limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao
período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia,
emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da
Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e
sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo
cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá
informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser
restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores
eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de até três dias úteis contados
da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem 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 e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição
Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais
condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários
advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de
potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas
afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como
os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer,
e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses contados da data da comunicação da
violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os
Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos
causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva
cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos
aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o direito de
participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas
conferidas às ações ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a seus titulares o
direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que
vierem a ser declarados a partir da disponibilização do Anúncio de Início, nos termos
previstos em seu estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo
Mercado. Dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações, e dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia
geral ou pelo Conselho de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
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(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta do
controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
operações sucessivas, sendo que, para esse fim, o adquirente do controle se obrigará a realizar
uma 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 vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar
tratamento igualitário àquele dado aos acionistas alienantes (tag along);
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
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, seus administradores e/ou acionistas
controladores;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição emitidos pela Companhia, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das Sociedades
por Ações;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização
do Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por
meio do qual a Companhia 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,
observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
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.
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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.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e ao Acionista Vendedor, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de
2003, a contratação de formador de mercado para a realização de operações destinadas a fomentar
a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não
haverá a contratação de nenhuma instituição financeira para a prestação de serviços de formador
de mercado para esta Oferta.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores não poderão, direta ou
indiretamente, tomar qualquer uma das seguintes ações com relação a qualquer uma de suas ações
ou quaisquer títulos conversíveis em, permutáveis ou exercíveis por qualquer uma de suas ações
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”): (i) oferecer, vender, emitir, contratar para vender,
penhorar ou de outra forma alienar os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, (ii) oferecer, vender,
emitir, contratar para vender, contratar para comprar ou conceder qualquer opção, direito ou garantia
de compra dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, (iii) celebrar qualquer swap, hedge ou
qualquer outro contrato que transfira, no todo ou em parte, as consequências econômicas da
propriedade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, (iv) estabelecer ou aumentar uma posição
equivalente de venda ou liquidar ou diminuir uma posição equivalente de compra em Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up conforme estabelecido na Seção 16 do United States Securities
Exchange Act de 1934, conforme aditado ou (v) publicamente demandar por, submeter ou arquivar
uma declaração de registro nos termos do Securities Act com a SEC ou de acordo com a legislação
brasileira da CVM com relação aos Valores Mobiliários sujeitos ao Lock-up ou divulgar publicamente
a intenção de tomar tais medidas, sem o consentimento prévio por escrito dos Agentes de Colocação
Internacional em nome dos Coordenadores da Oferta, ressalvadas determinadas exceções previstas
no Contrato de Colocação e no 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 ordinárias de emissão da Companhia,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção
de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, 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 seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações” na página 93 deste Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é Itaú Corretora de Valores S.A.
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Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimento. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de
renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam
ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos
inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia,
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em ações é um
investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais e/ou ao mercado de varejo de moda. Ainda assim,
não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações
ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no entendimento da Companhia, do Acionista
Vendedor 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 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 91 e 19,
respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência antes de
tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores da Oferta Não
Institucional interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao
pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a
leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios e
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das
Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas
abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Coty Brasil Comércio S.A.
Rua Iza Costa, nº 1.104, Bairro São Cristóvão
CEP 74.666-003 – Goiânia, GO
At.: Sr. Breno Tordin Polli
Tel.: (11) 98200-9273
ri.coty.com.br (neste website, acessar [•])
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Coordenadores da Oferta
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar
CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Coty” e,
então, clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Coty
Brasil Comércio S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 24º andar
CEP 04.543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Coty” e selecionar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04.538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Coty Brasil Comércio S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Instituições Consorciadas
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20.159-900, 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 01.333-010, 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 “Coty Brasil Comércio 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 “Coty Brasil Comércio 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, o Acionista Vendedor 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.
Companhia
Coty Brasil Comércio S.A.
ri.coty.com.br (neste website, acessar [•])
Coordenadores da Oferta
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Coty” e,
então, clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Coty
Brasil Comércio S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”.
Banco Santander (Brasil) S.A.
http://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Coty” e selecionar o link específico do documento correspondente).
Banco BTG Pactual S.A.
[•]
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
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Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01.333-010, na Cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em “Central de
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar
no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta
Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Coty Brasil Comércio 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/ofertasem-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Coty Brasil Comércio S.A.”,
posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que
haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do
Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as
Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta recomendam aos
investidores que estes baseiem suas decisões de investimento 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 19 e 91 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO/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 o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 25 de agosto de 2021.
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo
e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os
riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive, ocasionar a perda
integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta
consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor
em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado
de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja
proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em
Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda fixa
e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos, incluindo
a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no mercado de
capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação de
serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America atende clientes nos segmentos de pessoa física, pequenos e
médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços
de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla plataforma nos
Estados Unidos serve mais de 67 milhões de clientes a partir de suas mais de 4.400 agências, mais
de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende mais de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão
dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros
S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem
de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o
BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito
e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
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Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição:
o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco
de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização
do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos
estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões
e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas
e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,
fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic,
o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na America do Sul, obtendo a
primeira colocação no ranking por quantidade de operações acumulando um total de
US$25,7 bilhões.
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No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial
papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados
de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014,
segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando
20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA
ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais
de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21%
e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o
volume total emitido, tendo coordenado operações cujo volume total somou aproximadamente
US$8 bilhões.
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos,
12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante
atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do
Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio
do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos da
América.
Em 2020, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €5,1 bilhões no
mundo, dos quais 63% nas Américas e 30% no Brasil. Na América Latina, em 2020, o Santander
Brasil possuía mais de 2,1 mil agências e cerca de 45 mil funcionários.Em 1957, o Grupo Santander
entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional celebrado com o Banco
Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio S.A., em 1998 adquiriu
o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco
Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander Espanha,
The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do
ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE
aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio.
No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do
qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO
no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio do ABN AMRO. Em
24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Por
fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto como pessoa
jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes –
pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades
do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de
atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit Markets),
finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de mercado e
mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se beneficiar dos
serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
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A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos
latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em
operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander
figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander
dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores
institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2020, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 27,9 milhões de clientes ativos,
3.564 agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 36,7 mil caixas eletrônicos
próprios e compartilhados, além de um total de ativos que supera R$1,0 trilhão e patrimônio líquido
de, aproximadamente, R$76,9 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2020, possui uma participação
de aproximadamente 30% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo,
além de representar cerca de 50% no resultado do Grupo Santander na América. A área de Equity
Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas públicas de valores
mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do Banco
Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida Participações S.A.,
Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e Petrobras Distribuidora S.A., e
nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR MALLS Participações S.A., BR
Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A., International Meal Company Alimentação
S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações S.A.,
Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR Properties S.A.,
Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações S.A., e na oferta
pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do Banco
BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A e
da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do Grupo
Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A., das
Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
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Em 2021, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da MPM Corpóreos S.A.,
da INTELBRAS S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, da Jalles Machado S.A., da
Focus Energia Holding Participações S.A., da SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A., da Armac
Locação, Logística e Serviços S.A., da Brisanet Participações S.A., da Clear Sale S.A. e da Kora Saúde
Participações S.A. e nas ofertas de follow-on da Light S.A., do Banco BTG Pactual S.A., da Petro Rio
S.A., da Sequoia Logística e Transportes S.A., da Lojas Renner S.A., do Banco BTG Pactual S.A., do
Grupo de Moda SOMA S.A., do Magazine Luiza S.A, de Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e
Equipamentos S.A., de AES Brasil Energia S.A. e de PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES
S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais da HBR Realty Empreendimentos
Imobiliários S.A., da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., da Eletromidia S.A., da CSN Mineração S.A.,
da Raízen S.A. e da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. e na oferta de follow-on da
Diagnósticos da América S.A. e de TOTVS S.A.
BTG Pactual
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaramse para criar o Banco UBS Pactual S.A.
Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG
Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas,
mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and
trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires. Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para
clientes institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda
fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de
investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo,
incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria
em operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina,
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic,
Bloomberg e Thomson Reuters). Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em
2010, 2011 e em 2013 como o “Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney.
O BTG Pactual foi também eleito por três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003,
2004 e 2007), além de “Equity House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento
sobre a América Latina renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America”
(Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank”
(Global Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o
BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores
profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área
renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como
no período de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
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Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Devese destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na
oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta
pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce.
Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade,
CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação,
Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no
follow-on da Oi S.A.
Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau.
Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da
Linx e da Sanepar.
Em 2017, o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida,
IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da
CCR, das Lojas Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs
da Eneva e da Vulcabras.
Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida.
Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burguer King.
Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo
Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC,
Dimed, Banco Pan, JSL Logística, Rumo, Banco Inter, Santos Brasil assim como do IPO da Mitre
Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do Brasil,
Petz, Melnick Even, Track & Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris, Alphaville, Rede D’or e
3R Petroleum.
Em 2021, o BTG Pactual participou do follow-on do próprio BTG Pactual, Light, BrasilAgro, PetroRio,
Locaweb, 3R Petroleum, Sequoia Logística, Hapvida, Ecorodovias, Banco Inter, Rede D’or, DASA,
Infracommerce, Lojas Renner, Meliuz, Soma e Magalu, assim como dos IPOs da HBR Realty,
Vamos, Intelbras, Bemobi, Jalles Machado, Cruzeiro do Sul, Westwing, Orizon, Mater Dei, Allied,
GPS, G2D, Dotz, GetNinjas, BR Partners, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Desktop, 3
Tentos, Livetech, Blau Farmacêutica, Traders Club, Armac, Brisanet, Raízen, Clearsale, e Unifique.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e/ou sociedades do seu grupo
economico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo economico para celebrar acordos e para a
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 investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias a condução de suas atividades.
A Companhia e/ou sociedades de seu grupo economico poderão vir a deter, no futuro, participação
em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro. O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários (que não Ações ou que não valores
mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em ações ordinárias e/ou preferências) de
emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus
clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive
Ações), com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com
o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem
entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas ações ordinárias e/ou preferenciais de
emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes
da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda
a termo.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de terceiros, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência e adquirir
ações de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito
da Oferta, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo financeiro pode adquirir Ações na
Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o
preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço
das ações ordinárias de emissão da Companhia, na página 96 deste Prospecto.
Além disso, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo financeiro (i) não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia; (ii) não participaram
de operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo da Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico; e (iii) não realizaram aquisições e vendas de valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador
Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:
•

Operação de Fiança. Operação datada de 21 de janeiro de 2021, com vencimento previsto para
21 de fevereiro de 2022, com valor total de R$382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais) e
taxa anual de 1,55%. Aplicações financeiras constituem garantia desta operação; e

•

Serviço de compra e venda de valores cambiais. Serviços iniciados em abril de 2017, sem
previsão de data de vencimento. O volume médio mensal dos referidos serviços foi de
USD 4.000.000,00 (quatro milhões de Dólares Americanos), considerando o período dos últimos
12 (doze) meses. Sobre tais valores incidem a conversão cambial e tal serviço não remunerado
por nenhuma taxa em favor do Itaú BBA.

Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a Companhia e/ou sociedades de seu
grupo econômico não possuem, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento relevante com o
Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão, no futuro, vir a contratar o Itaú
BBA 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 e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também detém e/ou podem vir
a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e valores
mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais títulos e
valores mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos
pelo Itaú BBA e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em operações
regulares de mercado a preços e condições de mercado.
O Itaú BBA 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 Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante
a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia
com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado em ações de emissão da
Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Itaú BBA 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 acordo
com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Itaú
BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão adquirir Ações na Oferta como forma
de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” deste Prospecto.
Ademais, o Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado financeiro de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da, e /ou lastreados em créditos
originados pela, Companhia diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou
geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso tais negociações envolveram ações
representativas de participações que atingiram, nos últimos 12 (doze) meses, 5% do capital social
da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de valores a preços e
condições de mercado, conforme aplicável.
Além das informações acima descritas, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram de
ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Custos
de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela
Companhia ao Itaú BBA e/ou a sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. [Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de
preço das Ações.]
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme
detalhado a seguir:
•

Operação de Leasing no montante de R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais) contratada em 24
de maio de 2017, com prazo de vencimento em 24 de maio de 2021 e taxa de 0,26% (vinte e
seis centésimos) a.m., não existindo garantias vinculadas;

•

Serviço de recebimento através de cobrança (emissão de boletos bancários) contratado em
2018. O Santander emite em média 120.000 (cento e vinte mil) de boletos ao ano, o que
corresponde a um volume financeiro de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Deste
montante são liquidados em média 100.000 (cem mil) boletos ao ano, o que soma um volume
financeiro de R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), não existindo taxas,
prazo de vencimento ou garantias vinculadas;
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•

Serviço geral de pagamentos com a liquidação de TEDs, transferências entre contas do
Santander, boletos bancários e tributos, contratado em 2018 O Santander realiza em média um
volume 1.600 (um mil e seiscentos) de pagamentos por ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$860.000.000,00 (oitocentos e sessenta milhões de reais), não existindo taxas,
prazo de vencimento ou garantias vinculadas; e

•

Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa/Tesouraria do Santander em Certificado de
Depósito Bancário e Compromissadas, no montante de R$4.000.000,00 (quatro milhões de
reais), realizadas em 4 de maio de 2021, com vencimento em maio de 2022 e taxa de 99%
(noventa e nove por cento) do CDI. Não há garantias vinculadas.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado financeiro.
Além disso, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para a realização de operações financeiras,
a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de
mercado a preços e condições de mercado.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante 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 96 deste Prospecto.
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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 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Santander
como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem
qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou as sociedades do seu
conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento
da presente 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 da
Companhia.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a 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 investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o 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 emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício
de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão
da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante 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 96 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG
Pactual ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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 O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, o Acionista Vendedor e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Coordenador Líder e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

Sociedade do grupo econômico do Coordenador Líder oferece serviços para a Coty B.V. como
linhas de crédito e câmbio para sociedades integrantes do seu grupo econômico em diversos
países; e

•

A Coty B.V. é um co-tomador no instrumento de crédito rotativo (Revolver Credit Facility) da Coty
Inc. O valor total do crédito rotativo é de US$2.75 bilhões com maturação em abril/2023 e
sociedade do grupo econômico do Coordenador Líder possui uma posição parcial nesse
instrumento.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, o Acionista Vendedor e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado
financeiro. Além disso, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente
Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão do Acionista
Vendedor.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo financeiro para celebrar acordos e para
a 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 investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo
Acionista Vendedor.
O Acionista Vendedor pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro.
Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro
eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos
originados pelo Acionista Vendedor 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.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. O Acionista Vendedor declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo financeiro.
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Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não tinha qualquer outro relacionamento com o Itaú BBA e/ou sociedades do seu conglomerado
financeiro.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para
a 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 investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo
Acionista Vendedor.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão/titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Itaú BBA cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Itaú
BBA como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Acionista Vendedor e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Santander e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não tinham qualquer relacionamento com
o Acionista Vendedor, bem como com sociedades eventualmente por ele controladas.
O Acionista Vendedor, bem como as sociedades eventualmente por ele controladas, poderão, no
futuro, vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas por ele.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não tinha qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e/ou sociedades do seu conglomerado
financeiro.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e
para a 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 investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades
controladas pelo Acionista Vendedor.
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O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão/titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao BTG Pactual cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de conglomerado financeiro.
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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 19 deste
Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 352 deste
Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas
a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, situação reputacional, 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 o
Acionista Vendedor acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos
adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor, 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 352 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavirus
(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 do 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.
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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.
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.
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. Como exemplo, em
31 de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$4,8 trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de
2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez
principais ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de
mercado da B3 em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma
capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e um
volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.
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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.
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.
A Companhia, seus Administradores e o Acionista Vendedor irão celebrar acordos de restrição à
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos quais se
comprometeram a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o
período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, 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.
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 70 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 feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja o descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais
medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará, imediatamente, de integrar o
grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s)
Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva que
tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido
cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores, 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 68 deste Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão
de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos detentores 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
valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações da Oferta
Base, desde que não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade
de Ações da Oferta Base (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam adquiridas no âmbito
da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada,
sendo todos os Pedidos de Reserva 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 65 deste Prospecto.
Como resultado do Processo 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.
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% (vinte por cento) 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.
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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
100 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.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para que a Companhia e o Acionista Vendedor os indenizem, caso estes venham a
sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
A Companhia e o Acionista Vendedor 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 o Acionista Vendedor 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 mobiliários.
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,
seguida 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, o Acionista Vendedor 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 o Acionista Vendedor
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.
Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber dividendos
ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para
absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e
poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
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Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho de
Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista as
condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações ordinárias poderão
não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor e a
liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão
passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no
futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos
resultados da Companhia.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
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 (sem considerar as Ações Suplementares), os acionistas
controladores serão titulares de, ao menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) das ações
ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, os atuais acionistas controladores, por meio de
seu poder de voto nas assembleias gerais, 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 todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. 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 49 deste Prospecto.]
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up ou do Segmento 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 da Oferta de Varejo Lock-up e da Oferta do Segmento Private Lock-up se
comprometeram, durante o período de [•] e [•] dias, conforme o caso, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações 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 da Oferta de
Varejo Lock-up e da Oferta do Segmento 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 Preço por Ação de R$[•] ([•] reais), que é o ponto médio da Faixa Indicativa, estimamos
que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente R$[•] mil, após
a dedução das comissões e das despesas devidas por nós no âmbito 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 49 deste Prospecto.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) expansão da área
digital, com aceleração do e- commerce e marketing digital; e (ii) desenvolvimento de produtos e
marketing das categorias de beleza e cuidados pessoais.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos
(%)

Destinação
Expansão digital ...................................................................
Desenvolvimento de produtos e marketing das categorias
de beleza e cuidados pessoais..........................................
Total ....................................................................................
(1)
(2)

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

[•]

[•]

[•]
100,00

[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] ([•] reais), que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares da Oferta Primária.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que não podemos garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, nas quais baseamos nossas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital
e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras
de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados por nós 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,
poderemos 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$1,00 (um real) no Preço por Ação, correspondente ao ponto
médio da Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de
R$[•] milhões nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária, após a dedução das comissões e
das despesas devidas por nós no âmbito da Oferta.
Por fim, não receberemos quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária,
[incluindo as Ações Adicionais e/ou as Ações Suplementares,] visto que tais recursos líquidos
reverterão integralmente ao Acionista Vendedor.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária nossa situação
patrimonial, veja a seção “Capitalização” na página 99 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta nossa capitalização total, composta por nossos empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido em 30 de setembro de 2021,
indicando a situação real naquela data e a posição ajustada para considerar os recursos líquidos
estimados da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas devidas por nós no
âmbito da Oferta, em aproximadamente R$[•] mil, com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
As informações abaixo, referentes à coluna “Real”, foram extraídas das nossas informações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período de três meses findo em
30 de setembro de 2021.
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 339, 500 e 655, respectivamente, deste Prospecto, bem como com as
informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período de três meses
findo em 30 de setembro de 2021, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da
página 155.

Empréstimos e financiamentos circulante ..................................
Empréstimos e financiamentos não circulante ...........................
Patrimônio Líquido ..................................................................
Capitalização Total(3) ...............................................................
(1)

(2)

(3)

Real
(em R$ mil)

Ajustado Pós-Oferta(1)(2)
(em R$ mil)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

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 por nós no âmbito da Oferta.
Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia, anexo a este Prospecto.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido. Ressalta-se
que outras sociedades poderão utilizar definições diversas de capitalização total.

Um aumento (redução) de R$1,00 (um real) no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da
Faixa Indicativa, aumentaria (reduziria) o valor de nosso patrimônio líquido e de nossa capitalização
total em R$[•] ([•] reais), após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no
âmbito da Oferta.
O valor de nosso patrimônio líquido após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do Peço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Não houve alteração relevante na nossa capitalização total desde 30 de setembro 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 setembro de 2021, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] mil
e o valor patrimonial contábil por Ação, na mesma data de R$[•] ([•]). O referido valor patrimonial
contábil por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido consolidado da
Companhia, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de
2021.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta Primária e após a dedução
das comissões e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por
Ação que é o ponto médio da Faixa Indicativa, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 30
de setembro de 2021 seria de R$[•] mil, representando um valor de R$[•] por ação de emissão da
Companhia. Isso representaria uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por ação de R$[•]
para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da Oferta. Essa redução representa
a diferença entre o preço por ação ordinária de emissão da Companhia, calculado com base no
Preço por Ação que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e o valor patrimonial contábil por ação de
emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja
seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de nossa emissão, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de setembro de 2021 e considerando os impactos da realização da Oferta:
Em R$, exceto %
(1)

Preço por Ação .............................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2021 (2) .......
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2021
ajustado para refletir a Oferta(3) ....................................................................................................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação de emissão da Companhia em
30 de setembro de 2021 para os atuais acionistas(3) ....................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia dos novos
investidores(3)(4) ............................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3)(5)..................................................................
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

R$[•]
R$[•]
R$[•]
R$[•]
R$[•]
[•]%

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
O valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia,
dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2021.
Considera o aumento de capital no valor de R$539.211.230,05, mediante a emissão de 396.478.846 ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$1,36 por ação, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 2021, sob a condição suspensiva da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Para maiores informações, veja o item 17.5 do Formulário de Referência
da Companhia, anexo a este Prospecto.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no Preço por
Ação a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço
por Ação.

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 47 deste Prospecto.
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Um acréscimo (redução) de R$1,00 (um real) no Preço por Ação acarretaria um acréscimo (redução),
após a conclusão da Oferta, (i) de R$[•] ([•]) no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) no de
R$[•] mil valor do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; (iii) na diluição do valor
patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$[•] ([•] reais) por Ação, após
deduzidas as comissões e as despesas devidas por nós 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 em nosso patrimônio líquido, uma vez que os recursos recebidos,
nesse caso, será integralmente entregue ao Acionista Vendedor.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
O quadro abaixo apresenta informações sobre nosso capital social subscrito e/ou adquirido nos
últimos cinco anos por nós, por nossos administradores, controladores ou detentores de opções:

Valor Total

Forma de
integralização/
liquidação

Valor por
Ação

3.207.000.000

R$3.207.000.000,00

Moeda corrente

1,00

250.000.000

R$250.000.000,00

Moeda corrente

1,00

Data

Subscritor/
Adquirente

Natureza da
Operação

Quantidade de
Ações Ordinárias

19/02/19

Coty BV

Subscrição
Particular

20/05/21

Coty BV/
HFC Prestige

Subscrição
Particular

Adicionalmente, em 24 de agosto de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram, em Assembleia
Geral Extraordinária, o aumento do capital social da Companhia, na data de verificação da condição
suspensiva a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do artigo 125 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil” e “Condição Suspensiva”,
respectivamente), no valor total de R$539.211.230,05 (quinhentos e trinta e nove milhões, duzentos
e onze mil, duzentos e trinta reais e cinco centavos), mediante a emissão de 396.478.846 (trezentos
e noventa e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis) ações
ordinárias, ao preço de emissão de R$1,36 (um real e trinta e seis centavos) por ação, corresponde
ao preço patrimonial por ação de emissão da Companhia em 30 de junho de 2021, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, observado direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações, nos termos do artigo 171 da
Lei das Sociedades por Ações.
Para maiores informações, veja o item “Sumário da Companhia – Eventos Recentes”, na página 19
deste Prospecto.
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME nº 22.137.853/0001-02
NIRE 52300043948

Estatuto Social
Denominação, Sede, Duração e Objeto Social
Artigo 1º. A COTY BRASIL COMÉRCIO S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de
capital autorizado que se rege pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável.
Parágrafo 1º. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do Conselho
Fiscal, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado, às disposições do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3º. A Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros
do Conselho Fiscal, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão observar
os prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento para Listagem de
Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3, no Manual do Emissor
da B3 e no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2. A Companhia tem sede e foro na cidade de da Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Iza
Costa, 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, CEP 74666-003, podendo,
por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios
administrativos ou de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social (i) a comercialização, distribuição, expedição,
armazenagem, transporte, importação e exportação, em qualquer parte do território nacional ou no
exterior, por conta própria ou de terceiros, de produtos em geral, incluindo produtos de higiene
pessoal, cosméticos, higiene e beleza, produtos capilares, produtos de toucador em geral, produtos
de mobiliário, aparelhos, equipamentos e artigos diversos para salões de beleza e cabelereiros, e
(ii) prestação de serviços e a criação e manutenção de escolas para aplicação de produtos
químicos, perfumes, artigos de beleza e para cabelos, bem como a prestação de serviços de cursos
teóricos e práticos ministrados a seus clientes para a apresentação e utilização dos produtos
distribuídos pela Companhia.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Capital Social
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$ 2.353.313.336,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e
treze mil, trezentos e trinta e seis reais), dividido em 2.353.313.336 (dois bilhões, trezentos e
cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentas e trinta e seis) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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Parágrafo 1º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas
deliberações das Assembleias Gerais. A propriedade das ações será comprovada pelo
registro existente na conta do acionista junto à instituição depositária.
Parágrafo 2º. As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
Parágrafo 3º. É vedado à Companhia emitir ações preferenciais e partes beneficiárias.
Parágrafo 4º. Mediante a aprovação do Conselho de Administração e observado o disposto
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”) e nas demais normas aplicáveis, a Companhia poderá adquirir suas próprias
ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas,
conforme for decidido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme
o caso, nos termos da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”).
Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do Conselho
de Administração e independentemente de alterações estatutárias, em até 236.000.000 (duzentos
e trinta e seis milhões) de ações ordinárias.
Parágrafo 1º. O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição,
forma e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e
sua distribuição no país e/ou no exterior.
Parágrafo 2º. Na proporção do número de ações que forem titulares, os acionistas terão
direito de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis
em ações, na forma do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. O direito de preferência
será exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias.
Parágrafo 3º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°, da
Lei das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
Parágrafo 4º. A Companhia, dentro do limite do capital autorizado e por deliberação do
Conselho de Administração, poderá outorgar, de acordo com plano aprovado em
Assembleia Geral, opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia em
favor de administradores e executivos da própria Companhia, ou de entes jurídicos de seu
grupo econômico.
Artigo 7º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de
deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Companhia,
apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as disposições
do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 8º. As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de
seus titulares, perante instituição financeira autorizada pela CVM.
Parágrafo 1º. Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do
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acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de
ações.

Assembleia Geral
Artigo 9º. As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão: (a) ordinariamente, uma vez por
ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes à data de encerramento de cada exercício social,
para deliberação das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável
exigirem deliberação dos acionistas.
Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei das
Sociedades por Ações, e ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais
de acionistas serão convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu
Presidente ou por dois membros do Conselho de Administração. Independentemente das
formalidades de convocação previstas neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por
Ações, será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que comparecerem
todos os acionistas.
Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais somente
se instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a
voto representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número,
sendo que para as deliberações não se computarão os votos em branco.
Parágrafo 3º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas
neste Estatuto Social e na legislação aplicável, serão tomadas por maioria de votos, não se
computando os votos em branco.
Parágrafo 4º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por
procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2° acima, o acionista que comparecer
à Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista
referidos no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos
trabalhos em Assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentálos previamente.
Parágrafo 6º. As Assembleias Gerais serão presididas por membro do Conselho de
Administração a ser indicado pelo Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, competindo-lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o secretário,
dentre os presentes. Na ausência de membro do Conselho de Administração, a Assembleia
Geral será presidida por pessoa eleita pelos acionistas presentes.
Parágrafo 7º. O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação
dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou
em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
Parágrafo 8º. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-seão certidões ou cópias autênticas para os fins legais.
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Parágrafo 9º. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem
ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e
instrumentadas em ata única.
Parágrafo 10º. O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordo
de acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às
exigências legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei.
Parágrafo 11º. Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais
suspensos na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 10º. Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à
Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
(i)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(ii)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado;
(iii)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
(iv)

alterar este Estatuto Social;

(v)
deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que
a Companhia seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
(vi)
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou
quaisquer planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores e
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam direta ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia;
(vii)
deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 122 da Lei das Sociedades
por Ações;
(viii)
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;
(ix)

aprovar investimento fora do objeto social da Companhia; e

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

Órgãos da Administração
Seção I –Disposições Comuns
Artigo 11. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º. O mandato unificado dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado,
automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos.
Parágrafo 2º. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria dar-seá por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado e
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contemplando a sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 40 deste
Estatuto Social, dispensada qualquer garantia de gestão, e estará condicionada ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em
seus cargos e no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos,
exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral.
Parágrafo 4º. A remuneração global e anual dos administradores será fixada pela
Assembleia Geral, em montante global ou individual, anual ou mensal, podendo ser revista,
a qualquer tempo, cabendo ao Conselho de Administração a alocação e distribuição
individual da remuneração entre os administradores.
Parágrafo 5º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir às
políticas internas em vigor da Companhia, incluindo, entre outras que venham
posteriormente, se aprovadas, o Código de Ética e Conduta da Companhia, à Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante, à Política de Negociação de Valores Mobiliários, à
Política de Gerenciamento de Riscos e à Política de Transação com Partes Relacionadas.
Parágrafo 6º. Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da
administração como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. São
considerados presentes os administradores que: (i) participarem da reunião por conferência
telefônica, vídeo conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação do administrador e a comunicação simultânea com as demais pessoas
presentes à reunião, ou (ii) manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de
outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado ou por voto escrito
transmitido por e-mail ou por qualquer outro meio legítimo de comunicação que possa ser
comprovada a sua autoria e origem, neste caso, até o encerramento da respectiva reunião.

Seção II. Conselho de Administração
Artigo 12. O Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo, 5 (cinco)
e, no máximo, 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos
e destituíveis pela Assembleia Geral.
Parágrafo 1º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois)
conselheiros ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, os quais deverão sê-lo expressamente caracterizados com base nos
critérios e requisitos estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado e na ata da
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s)
conselheiro(s) eleito(s) mediante as faculdades previstas no artigo 141, parágrafos 4° e 5°,
da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.
Parágrafo 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo
anterior, resultar número fracionário de conselheiros independentes, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3º. Para fins de eleição de conselheiro independente conforme definição
constante do Regulamento do Novo Mercado, é considerado conselheiro independente
aquele que: (i) não é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não tem seu
exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de
acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não é cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista
controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador;
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e (iv) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu
acionista controlador.
Parágrafo 4º. Não obstante o disposto no parágrafo 3° acima, as situações descritas abaixo
deverão ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do
conselheiro independente em razão da características, magnitude e extensão do
relacionamento de tal conselheiro independente com a Companhia: (i) se possui afinidade
até segundo grau com acionista controlador, administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador; (ii) se o conselheiro foi, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iii) se
tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia; (iv) se ocupa cargo que
tenha poder decisório na condução das atividades em sociedade ou entidade que tenha
relações comerciais com a Companhia, com o acionista controlador ou com sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum; ou (iii) se recebe outra remuneração da
Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa ao cargo de membro do Conselho de Administração
ou membro de comitês da Companhia, do acionista controlador da Companhia, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital e benefícios advindos de planos de previdência complementar estão
excluídos desta restrição).
Parágrafo 5º. O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela maioria de
votos de seus membros. O Presidente terá, além do próprio voto, o voto de desempate, em
caso de empate na votação em decorrência de eventual composição de número par de
membros do Conselho de Administração. Cada membro do Conselho de Administração terá
direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão.
Parágrafo 6º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa, exceto nos casos de vacância em que a acumulação dos cargos acima citados
deverá cessar no prazo de 1 (um) ano.
Parágrafo 7º. Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de
qualquer membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de
Administração remanescentes deverão nomear substituto, que servirá até a primeira
Assembleia Geral da Companhia após a vacância de tal cargo.
Parágrafo 8º. É facultado a qualquer Conselheiro, na hipótese de sua ausência e/ou
impedimento temporários, indicar, por escrito, outro membro do Conselho de Administração
para substituí-lo em reuniões e deliberações do órgão, cabendo ao substituto, além do
próprio voto, o voto do membro substituído.
Parágrafo 9º. É vedado, na forma do artigo 115, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por
Ações, o exercício do direito de voto, na eleição dos membros do Conselho de
Administração, em circunstâncias que configurem conflito de interesse com a Companhia.
Artigo 13. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou
quaisquer 2 (dois) de seus membros em conjunto, sempre mediante convocação por escrito,
através de carta registrada ou e-mail, com comprovante de recebimento, contendo o local, data,
hora e ordem do dia da respectiva reunião, devendo ser encaminhados cópias dos documentos a
serem discutidos ou apreciados. O Presidente do Conselho presidirá as reuniões do Conselho de
Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser membro do Conselho de
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Administração) para atuar na qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho de
Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião no caso de ausência do Presidente, e
tal substituto deverá indicar entre os presentes aquele que atuará como secretário da reunião.
Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no
mínimo, 3 (três) dias de antecedência, sendo certo que, em casos de manifesta urgência, a
convocação poderá ser, excepcionalmente, feita com antecedência de 24h (vinte e quatro
horas), sem prejuízo da observância das formalidades previstas neste Estatuto Social. A
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração dispensará qualquer
formalidade de convocação.
Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença
da maioria de seus membros. Considera-se presente à reunião o Conselheiro que estiver,
na ocasião, (i) representado por seu substituto, indicado na forma do artigo 12, parágrafo
8º acima, (ii) participando da reunião por conferência telefônica, vídeo conferência ou
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a
comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, ou (iii) que tiver
enviado seu voto por escrito em relação aos temas da ordem do dia, previamente à reunião,
ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata em
nome do conselheiro que tiver enviado seu voto por escrito.
Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho de Administração ocorridas na forma do item (ii) do
Parágrafo 2º acima, serão formalmente localizadas na sede da Companhia quando nesta
estiver presente pelo menos um Conselheiro ou, se não for este o caso, no local onde estiver
o Presidente ou seu substituto.
Parágrafo 4º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas
lavradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e serão assinadas
pelos membros do Conselho de Administração que estiverem presentes, devendo serem
arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a
produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 5º. Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e
qualquer informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas
e, caso solicitados, deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim
de prestar esclarecimentos.
Parágrafo 6º. É vedada a deliberação pelo Conselho de Administração de assunto que não
tenha sido incluído na notificação de convocação, ressalvado o caso em que todos os
membros do Conselho de Administração compareçam à reunião e concordem em deliberála.
Artigo 14. Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações e o
disposto no artigo 16, parágrafo 1°, deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas mediante voto afirmativo da maioria simples dos presentes à
respectiva reunião, não se computando os votos em branco.
Artigo 15. O Conselho de Administração poderá criar comitês executivos ou consultivos,
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de
Administração em suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão
ter experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e
ter eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração.
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Artigo 16. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social, compete
ao Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes,
políticas da Companhia e objetivos básicos;

(ii)

eleger e destituir os membros da Diretoria, bem como definir a remuneração
individual de cada Diretor e suas atribuições, observados os limites estabelecidos
pela Assembleia Geral;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, podendo examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer atos
celebrados, ou em via de celebração, pela Companhia;

(iv)

nomear e destituir os auditores independentes da Companhia, quando for o caso;

(v)

manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras periódicas da Companhia, bem como submeter à
Assembleia Geral a proposta de destinação ao lucro líquido da Companhia de cada
exercício social;

(vi)

aprovar o plano de negócios e o orçamento anual da Companhia, se aplicável;

(vii)

deliberar sobre a constituição de ônus reais ou a prestação de garantias pela
Companhia, em relação a obrigações próprias e/ou de terceiros;

(viii)

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

(ix)

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

(x)

deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia até o limite do capital
autorizado, podendo, dentro de tal limite, outorgar, de acordo com plano aprovado
em Assembleia Geral, opções de compra de ações ordinárias de emissão da
Companhia em favor de administradores e executivos tanto da Companhia, como de
entes jurídicos do seu grupo econômico, bem como autorizar a emissão de tais ações
ordinárias em razão do exercício de tais opções;

(xi)

administrar os planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou
quaisquer planos de remuneração baseado em ações outorgados aos
administradores e empregados da Companhia e/ou suas subsidiárias, dirimir
questões a eles relacionadas, bem como promover o seu cumprimento, em
conformidade com os termos condições e cláusulas do respectivo plano;

(xii)

deliberar sobre qualquer operação, transação, contrato ou acordo, de qualquer
natureza, incluindo a contratação de financiamentos e empréstimos;

(xiii)

deliberar sobre transações com partes relacionadas (i) em valores superiores a
R$3.000.000,00 (três milhões de reais); ou (ii) celebradas fora do curso normal dos
negócios da Companhia;
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(xiv)

deliberar sobre a celebração, modificação ou término de qualquer operação,
transação, contrato ou acordo entre, de um lado, a Companhia ou qualquer de suas
controladas e, de outro lado, qualquer acionista, sociedade coligada ou administrador
da Companhia, incluindo cônjuges, parentes até segundo grau e empresas
controladas ou coligadas dos mesmos;

(xv)

a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias,
em favor de terceiros, observado o objeto social e a vedação legal à prática de atos
de liberalidade, nos termos do artigo 154, §2º da Lei das Sociedades por Ações;

(xvi)

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

(xvii)

deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades, como sócia ou
acionista, incluindo a aquisição de participação, constituição de sociedades e a sua
participação em acordos de associação ou acordos de acionistas; e

(xviii)

resolver os casos omissos neste Estatuto Social e exercer outras atribuições que a
lei ou este Estatuto Social não confiram a outro órgão da Companhia.

Parágrafo 1º. Quando submetidas para aprovação do Conselho de Administração, nos
termos da Política de Transação com Partes Relacionadas, as operações celebradas entre
a Companhia e suas partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros
do Conselho de Administração, incluindo obrigatoriamente todos os Conselheiros
Independentes.
Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1° deste artigo 16, prevalecerá a
competência da Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem
submetidas à deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º. O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração
nas matérias previstas neste artigo 16 e em quaisquer outras de sua competência, em
especial, nas deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no
âmbito de suas controladas e coligadas, deverá observar as disposições previstas em
acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, conforme aplicável.

Seção II. Diretoria
Artigo 17. A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 7 (sete)
Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Relações
com Investidores e os demais Diretores sem designação específica, sendo que os cargos de Diretor
Financeiro e Diretor de Relações com Investidores poderão ser cumulados, residentes no País,
acionistas ou não, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição,
todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, observado o
disposto neste Estatuto.
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Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da
Companhia, a convocação e presidência das reuniões da Diretoria Executiva e a
coordenação dos trabalhos dos demais diretores e do processo de tomada de decisão; (ii)
a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas relações com terceiros,
em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos para que prestem
depoimentos em nome da Companhia perante as autoridades requisitantes,
responsabilizando-se pelos resultados econômico-financeiros da Companhia e pela
proteção de seu nome; (iii) a organização e supervisão das políticas e diretrizes de recursos
humanos; (iv) a supervisão do cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo
Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral; e (v) zelar
pela observância da legislação aplicável e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º. Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia; (ii) gerir as atividades da área financeira da
Companhia, incluindo administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária,
controladoria, auditoria, contabilidade, tecnologia da informação e de planejamento
financeiro, segundo as orientações deste Estatuto Social, do Código de Ética e Conduta da
Companhia, das normas legais vigentes e das políticas e diretrizes consignadas pela
Assembleia Geral; (iii) assinar propostas, convênios, acordos, contratos com bancos e afins,
documentos em geral para abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias
da Companhia, bem como todo e qualquer documento à administração das finanças da
Companhia, em conjunto com qualquer outro Diretor ou um Procurador com poderes
específicos; e (iv) administrar os recursos financeiros da Companhia, orientando a aplicação
dos excedentes de caixa dentro das políticas e diretrizes existentes, e conduzindo os
processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os serviços correlatos
necessários à expansão da Companhia, conforme orçamento anual.
Parágrafo 3º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados
de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização
correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições;
(ii) representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores e demais entidades do
mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao
mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
Parágrafo 4º. O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulado por
outro Diretor da Companhia.
Parágrafo 5º. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos
seus respectivos substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido
preenchidas, ou cujo titular esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor
Presidente, até a designação do respectivo diretor, aplicando-se o disposto no artigo 11,
parágrafo 3°, acima em caso de vacância.
Parágrafo 6º. Os Diretores deverão ser pessoas com reputação ilibada, comprovada
experiência prática na sua área de atuação e ausência de conflito de interesse, cujos
mandatos devem ter caráter de exclusividade.
Artigo 18. Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social,
especialmente as competências específicas constantes do artigo 17 deste Estatuto Social:
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(i)

o exercício das atribuições que a lei e este Estatuto Social lhe conferem para
assegurar o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas,
coligadas e divisões de negócios;

(ii)

apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício
social, à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório
e demais documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta
para destinação do lucro líquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o
Capítulo VII deste Estatuto Social;

(iii)

apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercício social, à apreciação
do Conselho de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da
Companhia, de suas controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao
exercício seguinte;

(iv)

a eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e coligadas
de acordo com as indicações feitas pelo Conselho de Administração, quando
aplicável;

(v)

abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer
localidade do país e do exterior, conforme evolução do plano de negócios e metas
atingidas indicarem ser necessário;

(vi)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;

(vii)

transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair
obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e
conceder garantias, assinando os respectivos termos e contratos;

(viii)

deliberar sobre transações com partes relacionadas com valores abaixo de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), nos termos da Política de Partes
Relacionadas da Companhia;

(ix)

representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante
quaisquer terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais,
estaduais ou municipais, nos termos do artigo 19 abaixo; e

(x)

cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pela lei, por este
Estatuto Social e pelo Conselho de Administração da Companhia.

Artigo 19. Com as exceções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato ou negócio jurídico que
implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes
perante ela, serão obrigatoriamente assinados por:
(i)

2 (dois) Diretores agindo em conjunto;

(ii)

1 (um) Diretor agindo em conjunto com um procurador, devidamente constituído na
forma prevista neste Estatuto Social; ou

(iii)

2 (dois) procuradores, devidamente constituídos na forma prevista neste Estatuto
Social.

Parágrafo 1º. A Companhia poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Diretor nas
seguintes hipóteses:
(i)

representação perante repartições públicas federais, estaduais e municipais,
autarquias, empresas públicas ou mistas;

(ii)

assinatura de correspondências;
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(iii)

endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito em favor da Companhia; e

(iv)

recebimento de citações ou notificações judiciais, bem como para prestar
depoimento em juízo, sempre que a Companhia for regularmente intimada, sem
poder de confessar.

Parágrafo 2º. Mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, a Companhia poderá
constituir mandatários e procuradores, especificando no instrumento a finalidade do
mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade.
Parágrafo 3º. As procurações outorgadas pela Companhia deverão conter a assinatura
conjunta dos 2 (dois) Diretores, especificação dos poderes conferidos e prazo de validade
de até 1 (um) ano, sendo vedado o substabelecimento. Na ausência de determinação de
período de validade nas procurações, presumir-se-ão outorgadas pelo prazo 1 (um) ano.
Parágrafo 4º. Inobstante o disposto acima, a representação da Companhia em processos
judiciais e/ou administrativos, perante varas, tribunais, órgão governamentais, autarquias e
concessionárias de serviços públicos, será realizada isoladamente por 1 (um) único
procurador, e as procurações terão prazo de validade indeterminado, sendo admitido o
substabelecimento.
Artigo 20. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo
Diretor Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido pela maioria dos
membros.
Parágrafo 1º. As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e as
respectivas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor.
Parágrafo 2º. As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da
reunião e ordem do dia. As convocações deverão ser encaminhadas com antecedência
mínima de 2 (dois) dias da data do evento, por carta ou e-mail, todos com comprovação de
recebimento.
Parágrafo 3º. As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão
com a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus
cargos.
Parágrafo 4º. As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos
Diretores presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 21. A Diretoria disponibilizará aos acionistas da Companhia, quando solicitada, os contratos
celebrados com partes relacionadas, bem como acordos de acionistas e programas de opções de
aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.
Artigo 22. Em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor, o Conselho de Administração
elegerá o substituto que exercerá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do substituído e
a respectiva substituição será deliberada pela Reunião do Conselho de Administração, dentro de
30 (trinta) dias contados da data da vacância.
Artigo 23. É expressamente vedada aos Diretores a prática, em nome da Companhia, de qualquer
ato relativo a negócios ou operações estranhas ao objeto social.
Artigo 24. Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticado por
acionistas, membros do Conselho da Administrado, da Diretoria, procuradores ou empregados da
Companhia, como, por exemplo, avais, fianças, endossos e outras garantias dadas em benefício
de terceiros, são expressamente proibidas e deverão ser ineficazes perante a Companhia e
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terceiros, exceto se prévia e expressamente autorizado neste Estatuto Social, pela Assembleia
Geral ou pelo Conselho de Administração.

Conselho Fiscal
Artigo 25. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, sendo
composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de
suplentes com as atribuições e competências previstas em lei.
Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por solicitação de
acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na
Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a reeleição.
Parágrafo 2º. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à assinatura
de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória de que
trata o artigo 40 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Parágrafo 3º. O Conselho Fiscal funcionará de acordo com o regimento interno a ser
aprovado pela Assembleia Geral que solicitar sua instalação e suas deliberações serão
tomadas por maioria de votos.
Parágrafo 4º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Parágrafo 5º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas
despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções.
Parágrafo 6º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal
órgão que estiverem presentes.
Parágrafo 7º. Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que ocupar cargo em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia no mercado ou tiver interesse conflitante com a Companhia.

Acordo de Acionistas
Artigo 26. A Companhia observará os acordos de acionistas que tenham sido arquivados em sua
sede, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às suas
disposições e ao presidente das Assembleias Gerais abster-se de computar os votos lançados em
infração a tais acordos de acionistas, obrigando-se a observar as disposições da Lei das
Sociedades por Ações, em especial o artigo 118 e seus parágrafos.

Exercício Social, Balanço e Lucros
Artigo 27. O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de
cada ano. Ao final de cada exercício social, serão elaboradas, com base na escrituração mercantil
da Companhia, as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente.
Parágrafo Único. A auditoria anual de suas demonstrações contábeis será realizada por
auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários.
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Artigo 28. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão destinados à reserva legal, até
que atingidos os limites legais. Do saldo remanescente, (a) 25% (vinte e cinco por cento) serão
destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e (b) até 75% (setenta e cinco por cento)
poderão ser retidos com base em orçamento de capital, nos termos do artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações, e/ou destinados à constituição de reserva de investimento para assegurar
a manutenção do nível de capitalização da Companhia, a expansão das atividades sociais e/ou o
reforço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com as exceções legais, não
excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja
destinado na forma deste artigo, será capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo
complementar.
Parágrafo Único. A Companhia poderá pagar dividendos aos acionistas à conta da reserva
de investimento acima referida.
Artigo 29. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores,
caso a Diretoria opte por declarar dividendos à conta do lucro apurado em tais balanços, obedecidos
os limites legais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou
reservas. Os dividendos assim declarados constituirão antecipação do dividendo obrigatório.
Artigo 30. A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá creditar ou
pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável.
Parágrafo Único. Os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social
serão computados, por seu valor líquido, para satisfação do dividendo obrigatório do
exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como antecipação do
dividendo obrigatório.
Artigo 31. A Companhia poderá pagar participação nos lucros e/ou resultados a seus empregados
e administradores, mediante deliberação do Conselho de Administração, nos montantes máximos
fixados pela Assembleia Geral, observados os limites legais.

Dissolução, Liquidação e Transformação
Artigo 32. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei,
ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.
Parágrafo 1º. O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral, que elegerá
também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.
Parágrafo 2º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e
estabelecerá as diretrizes para o seu funcionamento.
Artigo 33. A Companhia poderá transformar seu tipo societário mediante deliberação da maioria
dos votos na Assembleia Geral.

Alienação de Controle, Cancelamento de Registro de Companhia
Aberta e Saída do Novo Mercado
Artigo 34. A alienação direita ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que
o adquirente se obrigue a efetivar OPA, tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos
na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao acionista alienante.
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Artigo 35. A saída da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência (i) de decisão
do acionista controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações do Regulamento
do Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversão de categoria do registro na CVM.
Artigo 36. A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, e observados os procedimentos
previstos na regulamentação editada pela CVM referentes á ofertas públicas de aquisição de ações
para cancelamento de registro de companhia aberta, incluindo os seguintes requisitos: (i) o preço
ofertado deverá ser justo, o qual deverá ser obtido conforme disposto no artigo 37 deste Estatuto
Social e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo possível o pedido de
nova avaliação da Companhia; e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em
circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do Novo Mercado sem
efetuar a venda das ações
Parágrafo 1º. Os aceitantes da OPA não poderão ser submetidos a rateio na alienação de
sua participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação aplicável.
Parágrafo 2º. O ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes,
pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão
da OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital, da legislação e
da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados
da data do exercício da faculdade pelo acionista.
Parágrafo 3º. : Independentemente da previsão contida no caput deste artigo, a saída
voluntária da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer na hipótese de dispensa de
realização da OPA aprovada pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes em Assembleia Geral, desde que instalada em (i) primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das ações em circulação, ou (ii) segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação.
Artigo 37. Na OPA a ser feita pelo acionista controlador ou pela Companhia para o cancelamento
do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder a preço justo,
ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia, apurado nos termos do artigo 4º, §4º da Lei
das Sociedades por Ações, respeitadas as demais normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único - O laudo de avaliação mencionado no caput deste artigo deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus administradores e de
seu(s) acionista(s) controlador(es), além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do artigo
8° da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6°
desse mesmo artigo.
Artigo 38. Na hipótese de operação de reorganização societária que envolva a transferência da
base acionária da Companhia, a(s) sociedade(s) resultante(s) deverá(ão) pleitear o ingresso no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação.
Parágrafo Único - Caso a operação de reorganização societária envolva sociedade
resultante que não pretenda pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares
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das ações em circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão anuir com
essa estrutura.
Artigo 39. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA a ser
realizada com as mesmas características descritas no artigo 36 deste Estatuto Social.
Parágrafo Único - Na hipótese de não atingimento do percentual de que trata o caput do
artigo 35 deste Estatuto Social, após a realização de OPA, as ações de emissão da
Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no Novo Mercado,
contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária.

Solução de Conflitos
Artigo 40. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, efetivos
e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e
membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76,
na Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM, neste estatuto social, bem como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do contrato de participação no
Novo Mercado.

Disposições Gerais
Artigo 41. Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos
neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que
preceitua a Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 42. A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações
previstas na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em
geral e no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, em particular.
Artigo 43. As disposições contidas no artigo 8, artigo 17, §4º, somente terão eficácia a partir da
data de concessão do registro de companhia aberta da Companhia pela CVM, e o artigo 1º §1º a
§3º, o artigo 12, §1º a §4º e §6º, artigo 16 (xvi) e §1º e Capítulos IX e X, somente entrarão em vigor
na data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado. Além disso, até a data
de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, o Conselho de Administração
funcionária regularmente com, no mínimo, 3 (três) membros, na forma da Lei das Sociedades por
Ações.
***
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME nº 22.137.853/0001-02
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

1

Data, hora e local: No dia 11 de maio de 2021, às 11 horas, na sede social Coty Brasil Comércio
S.A. (“Companhia”), localizada no município da Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Iza Costa, 1.104,
Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, CEP 74666-003.

2

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3

Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

4

Mesa: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Nicolas
Fischer – Presidente; e pelo Sra. Ana Carolina Fortes Iapichini Pescarmona – Secretária.

5

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a autorização para 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 de Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ;
(iii) a realização de oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Ações”), a ser registrada junto à CVM (“Oferta”); (iv) a aprovação e autorização para
que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias à (a) obtenção do registro
como emissor de valores mobiliários categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e
da autorização pela B3 para aderir ao Novo Mercado, e (b) aprovação de todos os termos e
condições da Oferta aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos,
documentos e atos relacionados à Oferta.

6

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram
aprovadas, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i)

a autorização para a realização da abertura de capital da Companhia e, consequentemente,
a submissão, pela administração da Companhia, do pedido de registro de emissor de valores
mobiliários na categoria “A” perante a CVM, Instrução da CVM n° 480, de 29 de dezembro
de 2009, conforme alterada;

(ii)

a autorização para a administração da Companhia realizar a submissão do pedido de
admissão à negociação e listagem da Companhia no segmento de Novo Mercado da B3,
bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação no Novo Mercado de
Governança Corporativa, ficando a administração da Companhia autorizada a tomar todas
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as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo Mercado
e ao cumprimento de todas as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado;
(iii)

a realização da Oferta que compreenderá a distribuição pública primária de ações ordinárias
de emissão da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado,
nos termos da Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e
demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, de acordo
com certas isenções de registro sob o Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América.
A critério dos Srs. acionistas, a Oferta poderá contar, ainda, com a distribuição secundária
de ações de emissão da Companhia;

(iv)

a aprovação e a autorização, nos termos da alínea “a” da Cláusula 7ªdo Estatuto Social,
para a administração da Companhia tomar todas as medidas necessárias à implementação
das matérias aprovadas nos itens (i) a (iii) acima, e à aprovação de todos os termos e
condições da Oferta pela Companhia, podendo negociar, aprovar e celebrar todos os
contratos, documentos e atos relacionados à Oferta em nome da Companhia, incluindo
escolher e contratar as instituições intermediárias da Oferta, autorizar os prospectos
preliminar e definitivo e o offering memoranda, bem como representar a Companhia perante
a CVM, B3, agente escriturador e quaisquer outros nos assuntos relacionados à Oferta.

7

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

8

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

9

Assinaturas: Mesa: Nicolas Fischer (Presidente) e Ana Carolina Fortes Iapichini Pescarmona
(Secretário). Acionistas Presentes: Coty B.V. (p.p. Nicolas Fischer) e HFC Prestige International
Canada Inc (p.p. Nicolas Fischer).
(confere com o original lavrado em livro próprio)
Goiânia, 11 de maio de 2021.

__________________________________
Nicolas Fischer
Presidente

__________________________________
Ana Carolina Fortes Iapichini Pescarmona
Secretária

Acionistas Presentes: Coty B.V. (p.p. Nicolas Fischer) e HFC Prestige International Canada Inc (p.p.
Nicolas Fischer).
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME nº 22.137.853/0001-02
NIRE 52300043948

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [xx] DE [x] DE 2022

1

Data, hora e local: No dia [x] de [x] de 2022, às [x] horas, na sede social da Coty Brasil
Comércio S.A. (“Companhia”), localizada no município da Goiânia, Estado de Goiás, na
Rua Iza Costa, 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, CEP 74666003.

2

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.

3

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

4

Mesa: Presidente: [x]; Secretária: [x].

5

Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa
do preço por ação ordinária de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de Ações, compreendendo[, inicialmente], a
distribuição primária e secundária de [●] Ações, a ser realizada no Brasil, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n°400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, e com esforços
de colocação das Ações no exterior de acordo com isenções de registro sob o U.S.
Securities Act of 1933 (“Oferta”); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite do seu capital autorizado, nos termos do caput do artigo 6º do estatuto social da
Companhia, mediante a emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da
Oferta, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 6º, parágrafo 2º do
estatuto social da Companhia; (iii) a verificação da subscrição das Ações, bem como a
homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a
determinação da forma de subscrição e integralização das Ações; (v) a ratificação dos atos
que a Diretoria já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da
Oferta; (vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e
pratique todos os atos necessários à realização da Oferta; e (vii) a aprovação, ad
referendum da próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º
do estatuto social da Companhia.

6

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

6.1

fixar do preço de emissão de R$[●] ([●]) por Ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”). O
Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções
de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) realizado junto a investidores
institucionais pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Coordenador
Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”
e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú, “Coordenadores da Oferta”), no
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1

Brasil, e pelo BofA Securities, Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander
Investment Securities Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), no
exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o
preço de mercado das Ações subscritas foi aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.

6.2

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, no montante de R$[x], o qual passará de R$[x] para R$[x], mediante a emissão
de [x] Ações no âmbito da Oferta, passando o capital social da Companhia de [x] ações
ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, do estatuto social da Companhia.

6.3

aprovar a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [x] Ações e a
consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, em razão da
deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, no montante de R$[x], mediante a emissão de
[x] ([x]) novas Ações.

6.4

aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente
nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares ações ordinárias de
emissão da Companhia, incluindo direito integral ao recebimento de dividendos e demais
distribuições pertinentes às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos no estatuto social da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme vigentes.

6.5

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

6.6

autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos
necessários à consecução das deliberações tomadas nesta Reunião. Para tanto, a Diretoria
da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, tomar todas as providências
e praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Oferta, e em especial dos poderes
de representação da Companhia perante a CVM, a B3 e a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA, conforme se faça necessário,
podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou
negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados,
documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização
da Oferta.

6.7

face ao aumento de capital objeto das deliberações acima, aprovar, ad referendum da
próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do seu estatuto
social, para refletir o aumento do capital social da Companhia que passará a vigorar com a
seguinte redação:
Artigo 5° - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, é de R$[x] ([x]), dividido em [x] ([x]) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
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7

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

8

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

9

Assinaturas: Mesa: Laurent Mercier (Presidente); e Ana Carolina Fortes Iapichini
Pescarmona (Secretária). Conselheiros presentes: Laurent Mercier, Ricardo Rittes de
Oliveira Silva, Nicolas Fischer e Mauro da Silva Gomes.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Goiânia, [x] de [x] de 2022.

____________________________________
[xx]
Secretária
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

COTY BRASIL COMÉRCIO S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Iza Costa, nº
1.104, Bairro São Cristóvão, CEP 74.666-003, Cidade de Goiânia, Estado Goiás, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
n° 22.137.853/0001-02 (“Companhia”), neste ato representada na forma de seu estatuto
social, 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”) de emissão da Companhia,
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas pela
Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do acionista vendedor mencionado no Prospecto Preliminar da Oferta Pública
de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Coty Brasil
Comércio S.A. (“Acionista Vendedor” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser
realizada na República Federativa do 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”), coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
(“Coordenador Líder”), pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), pelo Banco Santander
(Brasil) S.A. (“Santander”) e pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto
com o Coordenador Líder, com o Itaú BBA e com o Santander, os “Coordenadores da
Oferta”), autorizadas a operar no mercado de capitais, incluindo, ainda, esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta
D. CVM, vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e 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, foi efetuada auditoria jurídica na Companhia, iniciada
em maio 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
Coty Brasil Comércio S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor os documentos
que estes consideraram relevantes para a Oferta e para permitir aos investidores a tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo;
(D) além dos documentos acima mencionados, a que se refere o item “(C)” acima, foram
solicitados pelos Coordenadores da Oferta, à Companhia e ao Acionista Vendedor,
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documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor, os
quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter disponibilizado;
(E) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a
Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter disponibilizado para a análise dos
Coordenadores da Oferta 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 permitir aos investidores
a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
(F) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e do Material Publicitário e
participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente ou por meio de seus
respectivos assessores legais; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CPC, e nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico
01/2015, de modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis e
financeiras, incluídas ou incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar e ao
Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos.
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 e pelo Acionista Vendedor, por
ocasião do registro da Oferta, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas
datas de suas respectivas divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado
durante todo o período da Oferta, inclusive nos materiais publicitários e de roadshow,
são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado
de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução
CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor; e
(iv)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de
suas respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
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São Paulo, [x] de [x] de 202[●].
COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

COTY B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com
sede em Oudeweg 147, Haarlem, 2031, Amsterdã, Países Baixos, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n°
05.717.581/0001-09, (“Acionista Vendedor”), 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 emissão da COTY
BRASIL COMÉRCIO S.A., sociedade por ações, com sede sociedade por ações, com
sede na Rua Iza Costa, nº 1.104, Bairro São Cristóvão, CEP 74.666-003, Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, no CNPJ/ME sob o n° 22.137.853/0001-02 (“Ações” e
“Companhia”, respectivamente), compreendendo a distribuição (i) primária de ações
ordinárias a serem emitidas pela Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada na
República Federativa do 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”), coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
(“Coordenador Líder”), pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), pelo Banco Santander
(Brasil) S.A. (“Santander”) e pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em
conjunto com o Coordenador Líder, com o Itaú BBA e com o Santander, os
“Coordenadores da Oferta”), incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no
exterior (“Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise desta D. CVM, vem, nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e 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, foi efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em maio 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 Coty Brasil Comércio S.A. (“Prospecto Definitivo”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor os documentos
que estes consideraram relevantes para a Oferta, e para permitir aos investidores a
tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo;
(D) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta, à Companhia e ao Acionista Vendedor, documentos e informações adicionais
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relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista
Vendedor confirmam ter disponibilizado;
(E) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a
Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter disponibilizado para a análise dos
Coordenadores da Oferta 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 permitir aos investidores
a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
(F) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e do Material Publicitário e
participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente ou por meio de seus
respectivos assessores legais; e
(G) 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.
O Acionista Vendedor 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 e pelo Acionista Vendedor por
ocasião do registro da Oferta, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas
datas de suas respectivas divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado
durante todo o período da Oferta, inclusive nos materiais publicitários e de roadshow,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;
(iii)
o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado
de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução
CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor; e
(iv)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de
suas respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400/03

O BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., instituição
financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar, CEP
04.538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 62.073.200/000121, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), vem,
na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da COTY BRASIL
COMÉRCIO S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Iza Costa, nº 1.104, Bairro
São Cristóvão, CEP 74.666-003, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 22.137.853/0001-02 (“Ações” e “Companhia”, respectivamente),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas pela
Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do acionista vendedor identificado no Prospecto Preliminar da Oferta Pública
de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Coty Brasil
Comércio S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob
coordenação do Coordenador Líder, o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Santander (Brasil)
S.A. e o Banco BTG Pactual S.A.(“Coordenadores da 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, o acionista vendedor indicado no Prospecto Preliminar (“Acionista
Vendedor”) 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,
iniciada em maio 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
Coty Brasil Comércio S.A. (“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o Prospecto
Preliminar, “Prospectos”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor os documentos
que a Companhia e o Acionista Vendedor consideraram relevantes para a Oferta, inclusive
para a preparação dos Prospectos;
(D) além dos documentos referidos no item “(c)” acima, foram solicitados pelos
Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
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ao Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter
disponibilizado;
(E) a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise
dos Coordenadores da Oferta 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 dos
Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(F) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e dos materiais publicitários e de
roadshow e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de
seus respectivos assessores legais; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico
01/2015, [de modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis e
financeiras, incluídas ou incorporadas por referência aos Prospectos, incluindo seus
respectivos anexos.
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 pelo Acionista Vendedor nos Prospectos,
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 atualização do
registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham
a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;
(ii)
o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e
ao “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor; 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
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Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

São Paulo, [x] de [x] de 202[●].
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3º TRIMESTRE DE 2021
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Destaques do Período
São Paulo, 11 de novembro de 2021 – Coty Brasil S.A. (“Coty BR”), Companhia que atua no mercado
brasileiro de cuidados com o corpo, produtos capilares, cosméticos e fragrâncias, divulga hoje seus
resultados do terceiro trimestre de 2021 (3T21) e acumulado de nove meses do ano de 2021 (9M21). As
informações operacionais e financeiras são consolidadas e estão apresentadas em milhares de reais,
exceto quando indicado de forma adversa. As comparações referem-se ao terceiro trimestre de 2020
(3T20) e aos primeiros nove meses de 2020 (9M20), exceto quando especificado outros períodos de
comparações, e contemplam apenas o resultado das operações continuadas, eliminando o resultado da
venda da operação do negócio de Wella no Brasil concluído em 01/Dez/2020.
x

A Receita Líquida dos primeiros nove meses de 2021 foi de R$915,0 milhões, com crescimento de
11,2% sobre o mesmo período de 2020. O terceiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de
20,8% sobre o mesmo período de 2019, resultando em um crescimento composto anual de 9,9%. O
desempenho se sustenta pela performance de inovações de produtos e disciplina na execução do
ponto de venda, notadamente em fragrâncias e cosméticos, o que resultou em crescimento positivo
no terceiro trimestre de 2021 sobre o mesmo trimestre de 2020, quando os resultados foram
positivamente influenciados pela reabertura do mercado consumidor após a primeira onda de
COVID-19 e pelo auxílio emergencial do governo as famílias.

x

O Lucro Bruto dos primeiros nove meses de 2021 foi de R$361,9 milhões com uma margem bruta
de 39,6%. Temos recomposto gradualmente o impacto em custos, advindo principalmente do
aumento de preço das commodities, via revisão de preços dos produtos, o que tem resultado na
melhoria gradual da margem bruta ao longo do ano de 2021 e em patamar de 40.0% agora no terceiro
trimestre.

x

O Resultado Líquido dos primeiros nove meses de 2021 foi de R$127,7 milhões, um aumento de
R$32,4 milhões versus o mesmo período de 2020, suportado pelo ganho de receita e racionalização
de despesas operacionais, o que nos permitiu maiores investimentos em marketing para estimular o
crescimento do negócio.

x

O EBITDA das operações continuadas nos primeiros nove meses de 2021 fechou em R$182,9
milhões, um crescimento de 15,7% versus o mesmo período do ano anterior. Entregamos uma
margem EBITDA das operações continuadas de 20.0% nos primeiros nove meses de 2021 e de
21.4% no terceiro trimestre, demonstrando a resiliência de nosso negócio.
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Terceiro Trimestre 2021

Primeiros Nove Meses de 2021
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Indicadores
em milhões de Reais

3T20

3T21

9M20

9M21

Receita Líquida

299,2

310,4

823,8

915,0

Lucro Bruto

126,0

124,3

370,7

361,9

Despesas com vendas e marketing

(52,6)

(57,4)

(184,3)

(178,1)

Despesas gerais e administrativas

(28,5)

(25,3)

(75,8)

(71,4)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

(5,8)

8,0

(12,6)

18,7

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(0,7)

(1,6)

(4,6)

1,4

Imposto de renda e contribuição social

(0,5)

(1,1)

1,9

(4,7)

Resultado líquido das operações continuadas

38,0

47,0

95,4

127,7

Depreciação e amortização

18,7

16,9

59,9

51,8

3,1

2,1

13,3

13,7

EBITDA

57,9

66,5

158,0

182,9

Caixa / (Endividamento) Líquido

83,0

180,6

83,0

180,6

Investimentos

Margem Bruta

42,1%

40,0%

45,0%

39,6%

Despesas com vendas e marketing

-17,6%

-18,5%

-22,4%

-19,5%

Despesas gerais e administrativas

-9,5%

-8,1%

-9,2%

-7,8%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-1,9%

2,6%

-1,5%

2,0%

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

-0,2%

-0,5%

-0,6%

0,1%

Margem Líquida

12,7%

15,1%

11,6%

14,0%

Margem EBITDA

19,3%

21,4%

19,2%

20,0%

Índice endividamento

-2,6%

-5,5%

-2,6%

-5,5%
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Desempenho operacional – Impactos do COVID-19
Continuamos com nosso zelo pela saúde de nossos colaboradores e com ações para mitigação de
contágio adotadas desde meados de 2020, tais como trabalho remoto onde possível, testagem em massa
para COVID-19 em datas chaves e medição diária de temperatura dos colaborados da fábrica e do centro
de distribuição.
Em setembro de 2021, promovemos a imunização de nossos funcionários e outros colaboradores que
atuam em nossa fábrica com a 2ª dose da vacina contra Covid-19 com o fornecimento das doses pela
Prefeitura Municipal de Senador Canedo (GO), seguindo os critérios entre os grupos prioritários para a
vacina nesse período trabalhadores da indústria no município. Essa iniciativa elevou os indicadores da
vacinação dentro da companhia no fim do 3º trimestre 2021, para 96% de funcionários vacinados com a
primeira dose e 67% vacinados com a segunda dose. Em 04 de novembro de 2021 temos 97% dos
funcionários vacinados com a primeira dose e 86% com a segunda dose.
Com base nas informações disponíveis, não identificamos neste momento outras atualizações relevantes
a serem divulgadas em decorrência dos impactos causados pela COVID-19 nas operações e na posição
financeira individual e consolidada da Coty.
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Receita Líquida
A Receita Líquida dos primeiros nove meses de 2021 foi de R$915,0 milhões, com crescimento de
11,2% sobre o mesmo período de 2020. O terceiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de
20,8% sobre o mesmo período de 2019, resultando em um crescimento composto anual de 9,9%. O
desempenho se sustenta pela performance de inovações de produtos e disciplina na execução do ponto
de venda, o que resultou em crescimento positivo no terceiro trimestre de 2021 sobre o mesmo trimestre
de 2020, este com resultados positivamente influenciados pela reabertura do mercado consumidor após
a primeira onda de COVID-19 e pelo auxílio emergencial do governo as famílias.
A composição da variação da receita líquida do terceiro trimestre de 2021 quando comparada com
terceiro trimestre de 2019, e do acumulado nove meses de 2021 quando comparada com mesmo período
do ano anterior, traz elementos de forte crescimento em fragrâncias suportado por um novo modelo de
operação, crescimento acima de 20% em cosméticos suportado pela performance das inovações e
parcerias introduzidas com a marca Risqué no mercado de esmaltes e pela comunicação digital a nossos
consumidores, seguidos por crescimento em Cuidados com o Corpo nas linhas de desodorantes através
de expansão do portfólio, entrada no segmento de sabonete líquido com a marca Monange e
relançamento da marca Bozzano.
Essa expansão da receita acontece principalmente em dois dos três objetivos estratégicos identificados
pela companhia, primeiro a entrada em novas categorias com marcas existentes, e segundo a expansão
do nosso portfólio nas categorias de beleza, como cosméticos e fragrâncias.
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C
a) Cuidados com o Corpo
A Receita Líquida nos primeiros nove meses de 2021 fechou em R$607,8 milhões, um crescimento de
7,7% versus o mesmo período de 2020, e representou 66,4% das vendas da Companhia. O terceiro
trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 14,8% sobre o mesmo período de 2019, resultando em
um crescimento composto anual de 7,1%. Dentro da performance desta categoria de produtos se destaca
desodorantes com a expansão do portfólio via lançamentos das variantes Toque Seco e Detox, a entrada
no segmento de sabonete líquido com a marca Monange e o relançamento da marca Bozzano.

b) Capilar
A Receita Líquida nos primeiros nove meses de 2021 fechou em R$143,6 milhões, representando 15,7%
das vendas da Companhia. O terceiro trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 8,2% sobre o
mesmo período de 2019, resultando em um crescimento composto anual de 4,0%. A performance desta
categoria de produtos se destaca pela execução no ponto de venda da marca guarda-chuva Monange e o
relançamento da marca Bozzano.
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c) Cosméticos
A Receita Líquida nos primeiros nove meses de 2021 fechou em R$120,5 milhões, um crescimento de
27,5% versus o mesmo período de 2020, e representou 13,2% das vendas da Companhia. O terceiro
trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 44,4% sobre o mesmo período de 2019, resultando em
um crescimento composto anual de 20,2%. Dentro da performance desta categoria de produtos se destaca
a performance da inovação Risqué Diamond Gel trazendo melhoria de mix e a performance da parceria
Risqué Friends desenvolvida através de nossa metodologia de entendimento de consumidores via
plataformas digitais.

d) Fragrâncias
A Receita Líquida nos primeiros nove meses de 2021 fechou em R$43,0 milhões, um crescimento de
198% versus o mesmo período de 2020, e representou 4,7% das vendas da Companhia. O terceiro
trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 231% sobre o mesmo período de 2019, resultando em
um crescimento composto anual de 82%. A performance desta categoria de produtos reflete a nova rota
de mercado com gerenciamento de um time interno da companhia e o lançamento de inovações globais
no mercado local, demonstrando o potencial de expansão através da alavancagem da capacidade da Coty
global com o poder de execução e escala da companhia local.
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Abaixo a composição da receita líquida por categorias de produtos:
Destaca-se nesta tendência o ganho da participação de categoria de cosméticos e fragrâncias, suportados
por inovações, execução em ponto de venda e utilização do ecossistema local da companhia,
demonstrando o poder de expansão de categorias de maior valor agregado com este foco.
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Lucro Bruto
O Lucro Bruto dos primeiros nove meses de 2021 foi de R$361,9 milhões com uma margem bruta de
39,6%, e o lucro bruto do terceiro trimestre de 2021 foi de R$ 124,3 milhões com uma margem bruta de
40.0%. Importante destacar que a companhia tem feitos esforços de recomposição de preços para
compensar o impacto do aumento de preço das commodities, da desvalorização cambial e da inflação
nos custos, se valendo de estudos de elasticidade de preços, força das marcas e contexto
macroeconômico para definir os percentuais de repasse. Seguindo esta estratégia, a margem bruta tem
se recuperado em 45bps por trimestre desde o primeiro trimestre de 2020, e a posição do terceiro
trimestre de 2021 apresenta melhora em duas das quatro categorias de produto versus o mesmo período
de 2020.
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Despesas Operacionais
As despesas operacionais atingiram R$230,9 milhões nos primeiros nove meses de 2021, uma redução
de 15,3% versus o mesmo período de 2020, representando 25,2% da receita líquida, 790bps a menos
que o período anterior. Essa redução foi consequência de implementação de novas estruturas
organizacionais em áreas de negócio, controle de gastos discricionários e prestação de serviços a Wella.
Importante destacar que em linha com a estratégia de suportar o crescimento das marcas, foi realizado
um incremento de 14% nas verbas de marketing ao longo deste ano de 2021 versus o mesmo período do
ano passado, focado em campanhas de Risqué, Monange e fragrâncias para suportar o crescimento do
negócio.

em milhões de Reais

3T20

3T21

9M20

9M21

Despesas com vendas e marketing

(52,6)

(57,4)

(184,3)

(178,1)

Despesas gerais e administrativas

(28,5)

(25,3)

(75,8)

(71,4)

(5,8)

8,0

(12,6)

18,7

(86,9)

(74,7)

(272,6)

(230,9)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Despesas operacionais
Despesas com vendas e marketing

-17,6%

-18,5%

-22,4%

-19,5%

Despesas gerais e administrativas

-9,5%

-8,1%

-9,2%

-7,8%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-1,9%

2,6%

-1,5%

2,0%

Despesas operacionais

-29,0%

-24,1%

-33,1%

-25,2%
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EBITDA
O EBITDA das operações continuadas nos primeiros nove meses de 2021 fechou em R$182,9 milhões,
um crescimento de 15,7% versus o mesmo período do ano anterior. Entregamos uma margem EBITDA
das operações continuadas de 20.0% nos primeiros nove meses de 2021 e de 21.4% no terceiro trimestre.
Importante destacar que na composição do crescimento do EBITDA a companhia continuou com uma
forte disciplina em controle de despesas operacionais e departamentais, permitindo a aumento do
investimento em marketing para suportar o crescimento do negócio.

EBITDA ajustado - apenas operações continuadas
Reconciliação do EBITDA (em milhões de Reais)

3T20

3T21

9M20

9M21

Lucro líquido (prejuízo) do período
(+) Receitas (despesas) financeiras, líquidas

38,0
0,7

47,0
1,6

95,4
4,6

127,7
(1,4)

(+) Depreciação e amortização

18,8

16,9

59,9

51,8

0,5

1,1

(1,9)

4,7

57,9

66,5

158,0

182,9

(+/-) Imposto de renda e contribuição social
EBITDA

Como referência, abaixo o EBTIDA total do negócio incluindo as operações descontinuadas de Wella
no terceiro trimestre e nos nove meses de 2020. O fechamento da venda do negócio de Wella foi
concluído em 01/Dez/2020.
EBITDA total
Reconciliação do EBITDA (em milhões de Reais)

3T20
75,4
0,9
20,3
16,5
113,1

Lucro líquido (prejuízo) do período
(+) Receitas (despesas) financeiras, líquidas
(+) Depreciação e amortização
(+/-) Imposto de renda e contribuição social
EBITDA
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3T21
47,0
1,6
16,9
1,1
66,5

9M20
168,5
5,7
64,5
28,2
266,9

9M21
127,7
(1,4)
51,8
4,7
182,9
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Investimentos
A Companhia imobilizou nos primeiros nove meses de 2021 R$13,7 milhões, um incremento de 3%
frente ao mesmo período de 2020, utilizado principalmente para suportar expansão da capacidade e
atualização de sistemas de tecnologia da informação.

Resultado financeiro líquido
A Companhia apresentou uma receita financeira líquida nos primeiro nove meses de 2021 de R$1,4
milhões, versus despesa financeira líquida de R$(4,6) milhões no mesmo período de 2020. A variação
ocorre pela alta volatilidade da moeda estrangeira na variação cambial.

em milhões de Reais

3T20

3T21

9M20

9M21

Receitas financeiras

1,6

2,5

5,4

5,9

Despesas financeiras

(1,3)

(1,6)

(3,2)

(4,1)

Ganhos (perdas) cambiais, líquidos(as)

(1,0)

(2,5)

(6,9)

(0,5)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(0,7)

(1,6)

(4,6)

1,4

Endividamento
A Companhia possui ao final do 3º trimestre de 2021 um caixa líquido de R$180,6 milhões e nenhum
endividamento.
em milhões de Reais

3T20

Caixa e equivalente de caixa

180,6

332,8

(1,2)

-

(0,8)

(250,0)

-

(400,0)

83,0

180,6

(68,0)

(3.172,9)

(3.263,7)

(2.881,5)

Caixa / (Endividamento) Líquido
Patrimônio Líquido
Indice de caixa / (endividamento) líquido
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4T20

334,2

Empréstimos
Partes relacionadas

3T21

3%

6%

-2%

13

Auditoria independente
Em atendimento à Instrução CVM 381/2003 e às políticas internas da Companhia, informamos que,
desde a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu como empresa de auditoria independente, todos
os requerimentos desta instrução foram atendidos.
As informações não financeiras da Companhia não foram revisadas pelos Auditores Independentes.
Nos termos da Instrução CVM 480/09, a Administração declara que discutiu, reviu e concordou com
as opiniões expressas no relatório de revisão do auditor independente e com as demonstrações
contábeis relativas ao período findo em 30/09/2021. Essas demonstrações contábeis foram
apresentadas e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11/11/2021.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações financeiras intermediárias referidas anteriormente incluem as demonstrações do valor
adicionadoͲDVA, individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em
30 de setembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essas demonstrações
foram submetidas a procedimentos de revisão executados com a revisão das Informações TrimestraisͲITR,
com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e os
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no pronunciamento técnico CPC 09ͲDemonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa
revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do
valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse pronunciamento técnico e de forma consistente em relação às informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 11 de novembro de 2021

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/OͲ8

Raandal Ribeiro Sylvestre
R
Randal
Contador
CRC nº 1 SP 265237/OͲ5
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16a)
6

ATIVOSNÃOCIRCULANTES
Impostoderendaecontribuiçãosocialdiferidos
Tributosarecuperar
Outrosativos

257.984
458.055
50.413
106.568
36.883
15.681
 Ͳ
2.983
928.567

180.605
306.204
175.197
289.467
151.897
16.201
8.159
67.438
1.195.168

332.784
461.360
50.413
183.566
87.925
19.752
 Ͳ
45.312
1.181.112

334.524
71.121
2.340.926
2.746.571

 Ͳ
365.950
2.329.920
2.695.870

 Ͳ
334.833 PATRIMÔNIOLÍQUIDO
2.341.468 Capitalsocial
2.676.301 Reservasdecapital
Reservasdelucros
Outrosresultadosabrangentes
Lucrodoperíodo





3.733.899 3.685.529 3.922.671 3.895.705 TOTALDOSPASSIVOSEDOPATRIMÔNIOLÍQUIDO

366.429
116.926
2.329.562
2.812.917

PASSIVOSNÃOCIRCULANTES
Partesrelacionadas
Impostoderendaecontribuiçãosocialdiferidos
Arrendamentosapagar
Empréstimosefinanciamentos
Provisõesparariscosfiscais,cíveisetrabalhistas

PASSIVOSCIRCULANTES
Fornecedores
Outrascontasapagar
Arrendamentosapagar
Salárioseencargossociaisapagar
Empréstimosefinanciamentos
Passivocompartesrelacionadas
Tributosarecolher

Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 PASSIVOSEPATRIMÔNIOLÍQUIDO

 Ͳ 22.169 21.473
4.207 10.097 8.680 16.424
548 294 784 395
4.755 10.391 31.633 38.292

127.511
303.430
175.197
204.713
84.855
11.937
 Ͳ
8.584
916.227

Controladora
30/09/2021 31/12/2020

Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasinformaçõesfinanceirasintermediárias.

TOTALDOSATIVOS

8
9
10

3
4a)
4b)
5
22
6
2.2

ATIVOSCIRCULANTES
Caixaeequivalentesdecaixa
Contasareceber
ContasareceberͲprodutosWella
Estoques
Partesrelacionadas
Tributosarecuperar
Instrumentosfinanceirosderivativos
Outrosativos

Investimentosemcontroladas
Imobilizado
Intangível

Notas

ATIVOS

BALANÇOSPATRIMONIAISEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$)

COTYBRASILCOMÉRCIOS.A.

2.2

20a)
20b)

22
16a)
14
13
17

13
22
15

11
12
14

Notas

2.353.313
 77

775.335
7.284
127.690
3.263.699

3.733.899

 Ͳ
138.922
58.408
 Ͳ
2.511
199.841

128.757
75.097
7.880
33.175
 Ͳ
22.044
3.406
270.359

2.103.313
178
778.029
 Ͳ
 Ͳ
2.881.520

3.685.529

400.000
146.993
8.182
 96

1.238
556.509

58.497
92.998
7.443
26.384
664
60.316
1.198
247.500

Controladora
30/09/2021 31/12/2020

2.353.313
 77
775.335
7.284
127.690
3.263.699

3.922.671

 Ͳ
132.474
58.408
 Ͳ
5.659
196.541

249.122
114.992
9.045
47.992
 Ͳ
22.305
18.975
462.431

2.103.313
178
778.029
 Ͳ
 Ͳ
2.881.520

3.895.705

400.000
144.210
9.004
 96
3.392
556.702

211.022
126.297
8.783
37.279
664
60.316
13.122
457.483

Consolidado
30/09/2021 31/12/2020
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21
21

0,0200
0,0200

0,0576
0,0576

0,0147
0,0291

0,0356
0,0628

0,0200
0,0200

0,0576
0,0576

5.887
(4.051)
(486)
1.350

132.402

914.960
(553.028)
361.932
40%
(178.133)
(71.448)
18.701
Ͳ
131.052

0,0147
0,0291

1.602
(1.298)
(977)
(673)

38.492

299.172
(173.145)
126.027
42%
(52.635)
(28.465)
(5.763)
Ͳ
39.164

0,0356
0,0628

5.424
(3.188)
(6.873)
(4.637)

93.463

823.819
(453.083)
370.736
45%
(184.264)
(75.791)
(12.582)
Ͳ
98.099

Ͳ Ͳ 36.760 70.710 Ͳ Ͳ 37.411 73.121








46.972 127.690 75.438 168.500 46.973 127.690 75.439 168.501

2.516
(1.585)
(2.512)
(1.581)

48.027

310.443
(186.128)
124.315
40%
(57.403)
(25.268)
7.964
Ͳ
49.608

7

5.150
(2.683)
1
2.468

99.909

944.447
(614.546)
329.901
35%
(168.032)
(51.415)
(6.585)
(6.428)
97.441

4.603 8.071 (2.949) (2.119) (1.054) (4.712) (464) 1.917



 


46.972 127.690 38.678 97.790 46.973 127.690 38.028 95.380

1.478
(1.234)
(2)
242

41.627

343.927
(226.410)
117.517
34%
(47.443)
(20.307)
(3.121)
(5.261)
41.385

16c)

Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasinformaçõesfinanceirasintermediárias.

ResultadoporaçãoͲBásicoediluídoͲOperaçõesContinuadas
ResultadoporaçãoͲBásicoediluídoͲTotal

Lucrolíquidodoexercício

Lucrolíquidodoexercíciodasoperaçõescontinuadas
‘
Lucrolíquidodoexercíciodasoperaçõesdescontinuadas

Impostoderendaecontribuiçãosocial

Resultadoantesdoimpostoderendaedacontribuiçãosocial

4.094
(3.763)
115
446

119.619

1.065.680
(777.234)
288.446
27%
(164.020)
(45.122)
15.176
24.693
119.173

1.345
(1.539)
(113)
(307)

42.369

362.032
(269.666)
92.366
26%
(51.833)
(17.194)
6.717
12.621
42.676

Consolidado
Controladora
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020

19e)
19f)

19b)
19c)
19d)

Despesascomvendasemarketing
Despesasadministrativasegerais
Outrasreceitas(despesas)operacionais,líquidas
Equivalênciapatrimonial
Lucrooperacional

Receitasfinanceiras
Despesasfinanceiras
Ganhos(perdas)cambiais,líquidos(as)
Receitas(despesas)financeiras,líquidas

18
19a)

Receitalíquida
Custodasvendas
Lucrobruto

Notas

DEMONSTRAÇÕESDORESULTADO
PARAOSPERÍODOSDETRÊSENOVEMESESFINDOSEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$)
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30/09/2020

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2021

30/09/2020

30/09/2020









53.057 134.974 75.438 168.500 53.058 134.974 75.439 168.501

46.972 127.690 75.438 168.500 46.973 127.690 75.439 168.501
6.085 7.284 Ͳ Ͳ 6.085 7.284 Ͳ Ͳ

30/09/2021

Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasinformaçõesfinanceirasintermediárias.

Resultadosabrangentetotaldoexercício

Lucrolíquidodoexercício
Valorjustodeinstrumentosde"hedge"

30/09/2021

Controladora
Consolidado
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a

DEMONSTRAÇÕESDORESULTADOABRANGENTE
PARAOSPERÍODOSDETRÊSENOVEMESESFINDOSEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$)

COTYBRASILCOMÉRCIOS.A.
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SALDOSEM30DESETEMBRODE2021

 Ͳ
 (101)
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 77


250.000
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

2.353.313

Aumentodecapitalsocial
Planodeaçõesrestritas
Constituiçãodereservalegal
Destinaçãodedividendos
Ajusteavalorjustodehedgedefluxodecaixa
Lucrolíquidodoperíodo

20a)
20b)
20e)
20e)
2.2

2.103.313  178

SALDOSEM31DEDEZEMBRODE2020

SALDOSEM30DESETEMBRODE2020

 Ͳ
 1.780
 Ͳ

 2.028


(250.000)
 Ͳ
 Ͳ

2.503.313

Reduçãodecapitalporpagamento
Planodeaçõesrestritas
Lucrolíquidodoperíodo
20b)

2.753.313  248

capital

social

SALDOSEM31DEDEZEMBRODE2019

Notas

Reservade

Capital

DEMONSTRAÇÕESDASMUTAÇÕESDOPATRIMÔNIOLÍQUIDO
PARAOPERÍODODENOVEMESESFINDOEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$)

COTYBRASILCOMÉRCIOS.A.ͲINDIVIDUALECONSOLIDADO

legal

Reserva

Lucrodo
período

lucrosa
apropriar

Outros
abrangentes

resultados
Total

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

753.303

 Ͳ
 Ͳ
13.947
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

13.947

753.303  Ͳ

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ

499.081

 Ͳ (250.000)
 Ͳ  1.780
 Ͳ 168.500


 Ͳ 3.172.922

 Ͳ
 Ͳ
(13.947)
(2.694)
 Ͳ
 Ͳ

 8.085

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
127.690

127.690

 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 7.284
 Ͳ

 7.284

250.000
 (101)
 Ͳ
(2.694)
 7.284
127.690

3.263.699

24.726  Ͳ  Ͳ 2.881.520

 Ͳ  Ͳ
 Ͳ  Ͳ
 Ͳ 168.500


 Ͳ 168.500

499.081  Ͳ  Ͳ  Ͳ  Ͳ 3.252.642

incentivofiscal

Reservade

Reservasdelucros
Reservade

6

COTYBRASILCOMÉRCIOS.A.
DEMONSTRAÇÕESDOSFLUXOSDECAIXA
PARAOPERÍODODENOVEMESESFINDOEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$)

Controladora
30/09/2020
30/09/2021
FLUXODECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Lucrolíquido
Ajustesem:
Impostoderendaecontribuiçãosocial
Depreciaçãoeamortização
Baixadeativos
Resultadonabaixasdeativos(sucateamento/doação)
Resultadodevendadeativos
EquivalênciaPatrimonial
Perdaouganhocambial,líquido
Despesasfinanceiras,líquidas
Planodeaçõesrestritas
Provisão(reversão)paracréditodeliquidaçãoduvidosa
Provisão(reversão)parademandasjudiciais
Provisão(reversão)paraperdadeestoque
Provisão(reversão)deperdasdeimpostos

Consolidado
30/09/2021
30/09/2020

127.690 168.500 127.690 168.500
(8.071)
24.627
6
42
(208)
(24.693)
(114)
2.872
3.391
(1.194)
1.673
(2.645)
6
123.382

31.043
30.079
84
281
(60)
6.428
(1)
(12)
1.497
4.199
4.750
(2.338)
(1.953)
242.497

4.712
51.817
201
66
(155)
Ͳ
80
2.713
3.718
(1.186)
3.017
(2.568)
348
190.453

28.248
64.498
2.482
361
(63)
Ͳ
8.289
384
1.484
4.199
6.981
(2.237)
(2.161)
280.965

Redução(aumento)nascontasdeativos:
Contasareceberdeclientes
ContasareceberͲprodutosWella
Estoques
Tributosarecuperar
Instrumentosfinanceirosderivativos
Depósitosjudiciaiseoutros
Demaiscontasareceber

121.862
(124.784)
(143.234)
9.763
Ͳ
(138)
(5.979)

154.686
Ͳ
(50.444)
12.988
Ͳ
(449)
1.454

122.513
(124.784)
(169.674)
9.583
2.253
(275)
(23.024)

155.479
Ͳ
(66.918)
6.518
Ͳ
(432)
(8.753)

Aumento(redução)nascontasdepassivos:
Fornecedores
Contasapagar
Tributosarecolher
Salárioseencargossociais
Impostoderendaecontribuiçãosocialpagos
Demaiscontasapagar
Caixalíquidogeradopelasatividadesoperacionais

64.326
(17.512)
2.208
5.217
Ͳ
(981)
34.130

39.154
(8.888)
(1.056)
12.529
Ͳ
389
402.860

31.848
(11.753)
6.063
8.644
(15.303)
(1.216)
25.328

52.170
1.133
(1.893)
16.110
(2.483)
(2.228)
429.668

FLUXODECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTO
Aquisiçãodeativoimobilizado
Aquisiçãodeintangíveis
Recebimentonaalienaçãodeativos
Partesrelacionadas
Caixalíquidoaplicadonasatividadesdeinvestimento

(1.628)
(23)
387
416
(848)

(1.129)
(727)
137
(984)
(2.703)

(14.064)
(23)
1.401
Ͳ
(12.686)

(14.003)
(812)
162
Ͳ
(14.653)

(150.000)
(2.694)
(11.061)
(163.755)

(130.473)

(100.000)
Ͳ
(13.662)
(113.662)

286.495

(150.000)
(2.694)
(12.127)
(164.821)

(152.179)

(100.000)
Ͳ
(14.651)
(114.651)

300.364

FLUXODECAIXADASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO
Pagamentodereduçãodecapital
Pagamentodedividendos
Pagamentodeempréstimosearrendamentos
Caixalíquidoaplicadonasatividadesdefinanciamento
REDUÇÃOLÍQUIDADECAIXAEEQUIVALENTEDECAIXA
Caixaeequivalentedecaixanoiníciodoperíodo
Caixaeequivalentedecaixanofimdoperíodo

257.984 26.587
127.511 313.082


(130.473) 286.495

VARIAÇÃODECAIXAEEQUIVALENTEDECAIXA

332.784 33.837
180.605 334.201


(152.179) 300.364

Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasinformaçõesfinanceirasintermediárias.
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DEMONSTRAÇÕESDOVALORADICIONADO
PARAOPERÍODODENOVEMESESFINDOEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$)

Controladora
30/09/2021
30/09/2020
Receitas:
Vendasdemercadorias,produtoseserviçosincluindooperaçõesdescontinuadas
Outrasreceitas
Provisãoparacréditosdeliquidaçãoduvidosa
Insumosadquiridosdeterceiros:
Custosdosprodutos,dasmercadoriasedosserviçosvendidos
Materiais,energia,serviçosdeterceiroseoutros
Perda/Recuperaçãodevaloresativos
VALORADICIONADOBRUTO
DEPRECIAÇAOEAMORTIZAÇÃO
VALORADICIONADOLÍQUIDOPRODUZIDOPELASOCIEDADE
Valoradicionadorecebidoemtransferência:
Resultadodeequivalênciapatrimonial
Receitasfinanceiras
VALORADICIONADOTOTALADISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃODOVALORADICIONADO
Pessoal:
Remuneraçãodireta
Benefícios
FGTS
Pagamentobaseadosemações
Impostos,taxasecontribuições:
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneraçãodecapitaisdeterceiros:
Juros
Aluguéis
Remuneraçãodecapitaispróprios:
Dividendosdistribuídos
Lucrosretidosdoexercício
VALORADICIONADODISTRIBUÍDO

Consolidado
30/09/2021
30/09/2020

1.117.735
1.098.550
17.991
1.194

(853.049)
(781.660)
(71.591)
202

264.686

1.338.273
1.342.269
203
(4.199)

(880.840)
(749.782)
(120.557)
(10.501)

457.433

1.123.103
1.098.966
22.951
1.186

(641.328)
(511.183)
(123.387)
(6.758)

481.775

1.339.412
1.342.700
911
(4.199)

(672.259)
(474.981)
(173.641)
(23.637)

667.153

(24.627)

240.059

29.000
24.693
4.307

269.059

(30.079)

427.354

(639)
(6.428)
5.789

426.715

(51.817)

429.958

6.264
 Ͳ
6.264

436.222

(64.498)

602.655

6.077
 Ͳ
6.077

608.732

96.113
68.547
18.806
5.369
3.391

41.861
13.423
28.053
385

3.395
3.062
333

127.690
 Ͳ
127.690

269.059

132.333
103.854
19.980
7.002
1.497

123.518
60.632
62.242
644

2.364
2.294
70

168.500
 Ͳ
168.500

426.715

162.889
114.598
36.088
8.485
3.718

140.155
111.475
28.118
562

5.488
4.003
1.485

127.690
 Ͳ
127.690

436.222

196.337
150.599
33.959
10.125
1.654

231.616
168.543
62.299
774

12.279
11.080
1.199

168.500
 Ͳ
168.500

608.732

Asnotasexplicativassãoparteintegrantedasinformaçõesfinanceirasintermediárias.
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COTYBRASILCOMÉRCIOS.A.
NOTASEXPLICATIVASÀSINFORMAÇÕESFINANCEIRASINTERMEDIÁRIASINDIVIDUAISECONSOLIDADAS
PARAOSPERÍODOSDETRÊSENOVEMESESFINDOSEM30DESETEMBRODE2021
(ValoresexpressosemmilharesdereaisͲR$,excetoquandoindicadodeoutraforma)
1.

CONTEXTOOPERACIONAL
ACotyBrasilComércioS.A.(“Companhia”ou“Coty”),domiciliadanoBrasilecontroladaindiretamente
pelaCotyInc.,possuisedeemGoiâniaeatuanaproduçãoenacomercializaçãodeprodutosde
HigienePessoal,PerfumariaeCosméticos,comumamploportfóliodemarcastradicionaisdecuidados
pessoais.Dentreasmarcasdoportfólio,destacamͲse:Bozzano,Monange,Adidas,Risqué,Paixão,
Cenoura&Bronze,Biocolor,Bitufo,entreoutras.
AproduçãodesuasmercadoriasésubstancialmenterealizadanacontroladaSavoyIndústriade
CosméticosS.A.(“Savoy”)situadaemSenadorCanedoͲGO.
OdesenvolvimentodenovosprodutosérealizadopelaSavoyatravésdeseuCentrodePesquisae
desenvolvimento(CECI)emBarueriͲSP.
ACompanhiaoperacomdoisCentrosdeDistribuição,umemGoiâniaͲGOeoutroemDuquede
CaxiasͲRJ.
Em2020,aCompanhiaanunciouavendanegóciodeWella(“ProfessionalBeauty”ou“PB”e“Retail
Hair”ou“RH”).Comoconsequência,taisnegóciospassaramaserreportadoscomoOperações
Descontinuadasapartirdoexercíciosocialde2020,videnotaexplicativanº7.
Apresentaçãoeelaboraçãodasinformaçõescontábeisintermediáriasindividuaiseconsolidadas
1.1.

Basedeelaboração,apresentaçãoedeclaraçãodeconformidade
Asinformaçõesfinanceirasintermediáriasindividuaiseconsolidadasforampreparadasde
acordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasil,conformeopronunciamentotécnico
CPC21(R1)ͲDemonstraçõesfinanceirasIntermediáriasecomanormainternacionalIAS34Ͳ
“InterimFinancialReporting”,emitidapelo“InternationalAccountingStandardsBoardͲIASB”,
eevidenciamtodasasinformaçõesrelevantesprópriasdasinformaçõescontábeis
intermediáriasindividuaiseconsolidadas,esomenteelas,equecorrespondemàsutilizadas
pelaAdministraçãonasuagestãoeapresentadasdeformacondizentecomasnormas
expedidaspelaComissãodeValoresMobiliáriosͲCVM,aplicáveisàelaboraçãodas
InformaçõesTrimestraisͲITR.
AspráticascontábeisadotadasnoBrasilcompreendemaquelasincluídasnalegislação
societáriabrasileiraeospronunciamentos,asorientaçõeseasinterpretaçõestécnicasemitidos
peloComitêdePronunciamentosContábeisͲCPCeaprovadospeloConselhoFederalde
ContabilidadeͲCFCepelaComissãodeValoresMobiliáriosͲCVM.
ACompanhiaesuacontroladatambémlevaramemconsideraçãoasorientaçõesdo
OFÍCIOͲCIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº01/2021de29dejaneirode2021,adicionando
informaçõesemnotasexplicativasquandonecessário.
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AAdministraçãodaCompanhiaafirmaqueaplicouaorientaçãotécnicaOCPC07ͲEvidenciação
naDivulgaçãodosRelatóriosContábilͲFinanceirosdePropósitoGeral,eaDeliberação
CVMnº727/14,edeclaraquetodasasinformaçõesrelevantesprópriasdasdemonstrações
financeiras,esomenteelas,estãosendoevidenciadasecorrespondemasutilizadaspela
Administraçãonasuagestão.
1.2.

Basedemensuraçãoemoedafuncionaledeapresentaçãodasinformaçõescontábeis
intermediáriasindividuaiseconsolidadas
Asinformaçõescontábeisintermediáriasindividuaiseconsolidadasadotamoreal(“R$”)como
moedafuncionaledeapresentação,sendodemonstradasemmilharesdeR$.Essas
informaçõesforampreparadascombasenocustohistórico,comexceçãodosseguintesitens
reconhecidosnosbalançospatrimoniaispelovalorjusto,sendoavaliadosmensale
anualmente:instrumentosfinanceirosderivativoseremuneraçõesbaseadasemações.

1.3.

Autorizaçãoparaemissão
Aautorizaçãoparaemissãodasinformaçõesfinanceirasintermediáriasindividuaise
consolidadasparaoperíododenovemesesfindosem30desetembrode2021foiconcedida
peloConselhodeAdministraçãoem11denovembrode2021.

1.4.

Julgamentoseestimativas
Apreparaçãodasinformaçõescontábeisintermediáriasindividuaiseconsolidadasrequerouso
decertasestimativascontábeiscríticasetambémoexercíciodejulgamentoporparteda
AdministraçãodaCompanhianoprocessodeaplicaçãodaspolíticascontábeis.Pordefinição,as
estimativascontábeisresultantesraramenteserãoiguaisaosrespectivosresultadosreais.
AsestimativaseosjulgamentoscontábeissãocontinuamenteavaliadasebaseiamͲsena
experiênciahistóricaeemoutrosfatores,incluindoexpectativasdeeventosfuturos,
consideradasrazoáveisparaascircunstâncias.Taisavaliaçõessãoreconhecidasnosperíodos
emquesãorevisadaseemquaisquerperíodosfuturosafetados.Ativosepassivossujeitosa
estimativasepremissasincluem:perdasparareduçãodovalorrecuperáveldecontasa
receber,estoques,ágioeintangíveiscomvidaútilindefinida,impostoderendaecontribuição
socialdiferidos,realizaçãodetributosarecuperar,provisãoparalitígiosedemandasjudiciais,
vidaútildosativos,mensuraçãodosarrendamentosevalorizaçãodeinstrumentosfinanceiros
derivativos.

1.5.

Pronunciamentoseinterpretaçõesrevisadosemitidoseaindanãoadotados
Asemissões/alteraçõesdenormasIFRSefetuadaspeloIASBquesãoefetivasparaoexercício
iniciadoem2021nãotiveramimpactosnasinformaçõescontábeisintermediáriasda
Companhia.Adicionalmente,oIASBemitiu/revisoualgumasnormasIFRS,asquaistemsua
adoçãoparaoexercíciode2022ouapós,eaCompanhiaestáavaliandoosimpactosemsuas
DemonstraçõesFinanceirasdaadoçãodestasnormas:
x AlteraçãodanormaIAS1ͲClassificaçãodepassivoscomocirculanteounãoͲcirculante:
Esclareceaspectosaseremconsideradosparaaclassificaçãodepassivoscomopassivo
circulanteoupassivonãoͲcirculante.Estaalteraçãodenormaéefetivaparaexercícios
iniciadosem/ouapós1ºdejaneirode2022.
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1.6.

Principaispráticascontábeis
Nassituaçõesemquenãoocorreramalteraçõessignificativasnanaturezadossaldoscontábeis
ounaspolíticasdaCompanhia,osdetalhamentosdivulgadosnasdemonstraçõesfinanceiras
anuaisdoexercíciofindoem31dedezembrode2020nãoforamintegralmentereproduzidos
nestasITRs.Emvirtudedisso,estasITRsdevemserlidasemconjuntocomasdemonstrações
financeirasanuaisde2020aprovadasem13demaiode2021.
Abaixo,evidenciamosaspráticascontábeisquenãoeramrelevantesnasdemonstraçõesanuais
acimareferidas:
1.6.1.

Instrumentosfinanceirosderivativos
ACompanhiacontratainstrumentosfinanceirosderivativosparaadministrarsua
exposiçãoaosriscosdetaxadecâmbio,edesignaosinstrumentosderivativoscomo
“hedge”defluxodecaixadaexposiçãoassociadaaospagamentosemmoeda
estrangeiranascomprascomdeterminadosfornecedores,cujoscontratos/pedidosde
compraestãosujeitosavariaçõesdepreçocombasenamoedaestrangeira.Maiores
informaçõessobreinstrumentosfinanceirosderivativosestãodivulgadasnanota
explicativanº2.2.
Osativosfinanceirosderivativosreconhecidosaovalorjustopormeiodoresultado
sãomensuradosaovalorjustonofinaldecadaperíododerelatório,sendoque
quaisquerganhosouperdasdevalorjustosãoreconhecidosnoresultadonamedida
emquenãofaçampartedeumarelaçãode“hedge”designada.Oderivativocom
valorjustopositivoéreconhecidocomoativofinanceiroenquantooderivativocom
valorjustonegativoéreconhecidocomopassivofinanceiro.
Oderivativoéapresentadocomoativonãocirculanteoupassivonãocirculanteseo
vencimentoremanescentedoinstrumentoformaiorque12mesesenãoseja
esperadasuarealizaçãoouliquidaçãoematé12meses.Outrosderivativossão
apresentadoscomoativooupassivocirculante.

1.6.2.

“Hedgeaccounting”
ACompanhiadesignadeterminadosderivativoscomoinstrumentosde“hedge”em
relaçãoaoriscodecâmbioem“hedges”dofluxodecaixa.Noiníciodarelaçãode
“hedge”,aCompanhiadocumentaarelaçãoentreoinstrumentode“hedge”eoitem
objetode“hedge”,juntamentecomseusobjetivosdegestãoderiscosesua
estratégiaparaassumirdiversastransaçõesde“hedge”.Alémdisso,noiníciodo
“hedge”eembasecontínua,aCompanhiadocumentaseoinstrumentode“hedge”é
efetivonacompensaçãodevariaçõesnosfluxosdecaixadoitemobjetode“hedge”
atribuíveisaoriscoobjetode“hedge”,queéquandoasrelaçõesde“hedge”atendem
todasàsexigênciasdeefetividadede“hedge”aseguir:
x Háumarelaçãoeconômicaentreoitemobjetode“hedge”eoinstrumentode
“hedge”.
x Oefeitodoriscodecréditonãoprevalecesobreasvariaçõesnovalorresultantes
daquelarelaçãoeconômica.
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x Ocoeficientede“hedge”darelaçãode“hedge”éomesmoqueaqueleresultante
daquantidadedoitemobjetode“hedge”queaCompanhiacobreefetivamentee
aquantidadedoinstrumentode“hedge”queaentidadeefetivamenteusapara
cobriraquelaquantidadedoitemobjetode“hedge”.
Searelaçãode“hedge”deixadeatenderàsexigênciasdeefetividadedo“hedge”
relacionadasaocoeficientede“hedge”masoobjetivodagestãoderiscosdaquela
relaçãode“hedge”designadapermaneceromesmo,aCompanhiaajustao
coeficientede“hedge”darelaçãode“hedge”(ouseja,reequilibrao“hedge”)de
modoqueaCompanhiaatendaaoscritériosdequalificaçãonovamente.
“Hedge”defluxodecaixa
ACompanhiautilizacontratosdecâmbioatermo(NDFs)paraprotegeravariabilidade
dosfluxosdecaixadecorrentedealteraçõesnastaxasdecâmbiorelativasacompras
deestoquesemmoedaestrangeira.Dessaforma,oitemobjetode“hedge”
relacionadoàtransaçãoéreclassificadoparaoresultadoquandooitemobjetode
“hedge”afetaroresultado,ouseja,nomomentodavendadasmercadorias
(protegidaspeloinstrumentode“hedge”)aosclientes.
Aparcelaefetivadasvariaçõesnovalorjustodederivativoseoutrosinstrumentosde
“hedge”qualificáveisquesãodesignadosequalificadoscomo“hedges”defluxosde
caixaéreconhecidaemoutrosresultadosabrangenteseacumuladanareservade
“hedge”defluxodecaixa,limitadaàvariaçãoacumuladadovalorjustodoitem
objetode“hedge”desdeoiníciodo“hedge”.Oganhoouaperdarelacionadaà
parcelanãoefetivaéreconhecidoimediatamentenoresultado,eéincluídona
rubrica“Outrasreceitas(despesas)operacionais,líquidas”.Noperíododenovemeses
findosem30/09/2021,nãohouveparcelasnãoefetivas.
Osganhoseasperdasanteriormentereconhecidosemoutrosresultadosabrangentes
eacumuladosnopatrimôniolíquidosãotransferidosdopatrimôniolíquidoeincluídos
namensuraçãoinicialdocustodosestoquesemmoedaestrangeiraadquiridos,visto
queatransaçãoprojetadaobjetode“hedge”resultanoreconhecimentodetais
estoques.Adicionalmente,seaCompanhiaesperaqueparteouatotalidadedaperda
acumuladanareservade“hedge”defluxodecaixanãosejarecuperadanofuturo,
essevaloréimediatamentereclassificadoparaoresultado.
ACompanhiadescontinuaacontabilizaçãode“hedge”apenasquandoarelaçãode
“hedge”(oupartedela)deixadeatenderoscritériosdequalificação(após
reequilíbrio,seaplicável).Issoincluicircunstânciasnasquaisoinstrumentode
“hedge”venceouévendido,rescindidoouexercido.Adescontinuaçãoé
contabilizadaprospectivamente.Qualquerganhoouperdareconhecidoemoutros
resultadosabrangenteseacumuladonareservade“hedge”defluxodecaixanaquela
datapermanecenopatrimôniolíquidoeéreclassificadoparaoresultadoquando
ocorreatransaçãoprojetada.Quandonãoseesperamaisqueatransaçãoprojetada
ocorra,oganhoouaperdaacumuladanareservade“hedge”defluxodecaixaé
reclassificadaimediatamenteparaoresultado.
1.7.

COVIDͲ19
ApandemiadeCOVIDͲ19continuouaimporrestriçõessociaiseeconômicasparapessoase
Companhia.
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ACompanhiadeucontinuidadeamitigaçãodeaçõesadotadasem2020,emparticulara
adoçãodetrabalhoremotoondepossível,etestagememmassaparaCOVIDͲ19emdatas
chavesemediçãodiáriadetemperaturadoscolaboradosdafábricaedocentrodedistribuição.
Alémdisso,comoobjetivodezelarpelasaúdedoscolaboradores/,aCompanhiarealizoua
paradatemporáriadafábricaemSenadorCanedoemabrilde2021paracontribuirna
contençãodorápidoalastramentodovírusnoEstadodeGO.
Combasenasinformaçõesdisponíveis,nãoidentificamosnestemomentooutrasatualizações
relevantesaseremdivulgadasemdecorrênciadosimpactoscausadospelaCOVIDͲ19nas
operaçõesenaposiçãofinanceiraindividualeconsolidadadaCompanhia.
2.

GERENCIAMENTODERISCOSFINANCEIROS
2.1.

Instrumentosfinanceirosabertosporcategoria
Osprincipaisinstrumentosfinanceiroseseusvaloresregistradosnasinformaçõesfinanceiras
intermediárias,porcategoria,sãoosseguintes:
Controladora

31/12/2020
30/09/2021





Ativosfinanceiros

Custoamortizado:


Caixaeequivalentesdecaixa
127.511
257.984
Contasareceber
303.430
458.055
ContasareceberͲprodutosWella
175.197
50.413
84.855
36.883
Partesrelacionadas



Valorjustopormeiodeoutros


resultadosabrangentes:
Ͳ
Ͳ
Instrumentosfinanceirosderivativos
690.993
803.335
Total




Passivosfinanceiros

Custoamortizado:


Fornecedores
128.757
58.497
Outrascontasapagar
14.827
20.329
Empréstimosefinanciamentos
Ͳ
760
Partesrelacionadas
22.044
460.316



165.628
539.902
Total




Consolidado
30/09/2021 31/12/2020






180.605
332.784
306.204
461.360
175.197
50.413
151.897
87.925



8.159
822.062



249.122
26.720
Ͳ
22.305

298.147



Ͳ
932.482



211.022
29.079
760
460.316

701.177


AAdministraçãoconsideraqueosinstrumentosfinanceirosregistradospeloseuvalorcontábil
correspondemsubstancialmenteaosmontantesqueseriamobtidoscasofossemnegociados
nomercado.
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“Impairment”deativosfinanceiros
ACompanhiaavalianadatadecadabalançoseháevidênciaobjetivadequeumativo
financeiroougrupodeativosfinanceirosestejadeteriorado.Umativoougrupodeativos
financeirosestádeterioradoeasperdaspor“impairment”sãoincorridassomentesehá
evidênciaobjetivade“impairment”.Omontantedetaisperdasémensuradocomoadiferença
entreovalorcontábildosativoseovalorpresentedosfluxosdecaixafuturosestimados
(excluindoosprejuízosdecréditofuturoquenãoforamincorridos)descontadosàtaxadejuros
emvigororiginaldosativosfinanceiros.Ovalorcontábildoativoéreduzidoeovalordo
prejuízoéreconhecidonademonstraçãodoresultado.Duranteoperíododenovemeses
findosem30desetembrode2021,nãoforamidentificadoseventosquetivessemimpacto
negativosobreosfluxosdecaixafuturosestimadosdosativosfinanceiros.
2.2.

Instrumentosfinanceirosderivativos
ACompanhiacelebroucontratosdecâmbioatermoparageriroriscodecâmbioassociadoàs
transaçõesdecompradematériaͲprimaeembalagensdeaté12mesesparaaté80%da
exposiçãoàmoedaestrangeirageradaporestascompras.Osajustesbasesãorealizadosnos
valorescontábeisiniciaisdosestoquesquandoascomprasantecipadasocorrem.
Para“hedges”decomprasprojetadasaltamenteprováveis,umavezqueostermoscríticos(isto
é,ovalornocionaleoprazo)doscontratosdecâmbioatermoeseuscorrespondentesitens
objetode“hedge”sãoosmesmos,aCompanhiaconduzumaavaliaçãoqualitativada
efetividadeeesperaͲsequeosvaloresdoscontratosatermoeovalordoscorrespondentes
itensobjetode“hedge”mudemsistematicamentenadireçãoopostaemrespostaàs
movimentaçõesnastaxasdecâmbiosubjacentes.Nãohouvevaloresdeinefetividades
registradosnoresultadodoperíodo.
Em30desetembrode2021,aCompanhiapossuiemabertoumvalornocionaltotaldeUSD
27.459mildeNDFs,paraproteçãocambialdaaquisiçãodematériaͲprima,juntoaosseus
fornecedores,cujodólarmédioeradeR$5,21:
Taxade
câmbio
média


Compradedólar

MatériaͲprimaadquirida
Hedgedefluxodecaixa



30/09/2021
R$

5,21
5,21


Valornocional:
moeda
estrangeira

30/09/2021
USDmil

3.041
24.418


Valor
nocional:
moedalocal


Valorjustodos
instrumentos
de“hedge”


30/09/2021
R$mil

15.841
127.193


Ganho/(Perda)em
OutrosResultados
Abrangentes


30/09/2021
R$mil

875
7.284


30/09/2021
R$mil

Ͳ
7.284


OresumodoefeitoacumuladodetodososcontratosdederivativosfirmadospelaCompanhia
até30desetembrode2021estáevidenciadonoquadroabaixo.Aindanãohouvesaldo
realizadoparaocustodamercadoriavendida.



Instrumentosfinanceirosderivativos–Ativo
InstrumentosfinanceirosderivativosͲPassivo
Instrumentosderivativosconvertidos/(pagos)emcaixa
Ganho/(Perda)estimados
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30/09/2021
Consolidado

8.159
Ͳ
2.253
10.412
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Valorreconhecidoemoutrosresultadosabrangentes
Valortransferidoparaestoques
Receita/(Despesas)financeirasreconhecidasnoresultado


30/09/2021
Consolidado


7.284
2.745
383
10.412


Oscontratosatermodemoedaestrangeira(NDFs)sãoavaliadosaovalorjustoutilizando
interpolaçãodastaxasdemercadodecontratosfuturosdedólarestadunidenseparacada
dataͲbase,conformeinformadopelaB3,oquesecaracterizacomonível2dahierarquiade
valorjusto,deacordocomoCPC40(R1)/IFRS7.Acotaçãomédiadodólarfuturopara
determinaçãodovalorjustofoideR$5,50.
Em30desetembrode2021,ovalortotaldosganhosdecorrentesdecontratosdecâmbioa
termodiferidosnareservade“hedge”defluxodecaixarelacionadosaessastransaçõesde
comprasfuturasantecipadasédeR$7.284.Aprevisãoéqueascomprasocorramentre
outubrode2021emaiode2022,quandoovalordiferidonopatrimôniolíquidoserá
transferidodopatrimôniolíquidoparaovalordasmatériasͲprimas.OmontantedeR$2.745foi
transferidodopatrimôniolíquidoeincluídonamensuraçãoinicialdosestoques.Aprevisãoé
dequeasmatériasͲprimassejamconvertidasemestoqueevendidasematé4mesesapósa
datadacompra.
2.3.

Objetivodagestãodosriscosfinanceiros
AáreadetesourariadaCompanhiamonitoraeadministraosriscosfinanceirosrelacionadosàs
operaçõespormeioderelatóriosinternosderiscosqueanalisamasexposiçõesporgraue
importânciadosriscos.Essesriscosincluemoriscodemercado(quenocasodaCompanhia,
compreendeosriscosdecâmbioedepreço,vistoquenãoestásujeitaàvariaçãodetaxade
juros),oriscodecréditoeoriscodeliquidez.ACompanhiasegueumapolíticade
gerenciamentoderiscoestabelecidapelaAdministração,afimdeavaliarosresultadoseo
impactofinanceironofluxodecaixa.
2.3.1.

Riscodepreço
OspreçosdealgumasmatériasͲprimas,porexemploalumínioeresinas,são
influenciadosporumasériedefatoressobreosquaisaCompanhianãopossui
controle,incluindo,masnãolimitadoa:clima,condiçõeseconômicasinternacionaise
nacionais,variaçõescambiais,custosdetransporteeprocessamento,
regulamentaçõesepolíticasgovernamentaiserelaçãoentreofertaedemanda
mundial.

2.3.2.

Riscocambial
Oriscoassociadodecorredapossibilidadedeperdasdevidoaflutuaçõesnastaxasde
câmbio.OriscocambialdaCompanhiaprovém,basicamente,daimportaçãode
matériasͲprimaseprodutospararevenda.
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ACompanhiabuscaminimizarosefeitosdessesriscosusandoinstrumentos
financeirosderivativosparaprotegercontraessasexposiçõesaorisco.Ousode
derivativosfinanceiroséregidopelaspolíticasdaCompanhia,alinhadaseaprovadas
pelatesourariacorporativadaCotyInc.,direcionandoousodederivativosfinanceiros
einstrumentosfinanceirosnãoderivativos.Ocumprimentodaspolíticasedoslimites
deexposiçãoérevisadopelosauditoresinternoscontinuamente.ACompanhianão
contrataounegociainstrumentosfinanceiros,incluindoinstrumentosfinanceiros
derivativos,parafinsespeculativos.
Em30desetembrode2021,osativosepassivos(Consolidado)denominadosem
moedaestrangeiraeosinstrumentosfinanceirosquemitigamriscoscambiaissão
conformesegue:
Ativosepassivosfinanceiros(valoresdatabelaabaixoemR$mil)
Valorde
Posição
instrumentos
líquidados
financeirosde Ativos(contas
passivos
Passivos
hedge(i)
financeiros
(Fornecedores)
areceber)
Moeda





Dólar
(27.557)
15.841
95
(11.621)
(23.407)
Ͳ
Ͳ
(23.407)
Euro
15.841
95
(35.028)
(50.964)






(i) Estemontantecorrespondeaosaldoapagarparafornecedoresemmoeda
estrangeiraem30desetembrode2021,dosquaisforamcontratados
instrumentosfinanceirosderivativosparaproteçãodavariaçãocambialatéa
datadeseuvencimento.Osdemaisinstrumentosfinanceiroscontratadossão
destinadosahedgedefluxodecaixa.
Aanálisedesensibilidadeaquiapresentadafoideterminadacombasenaexposição
dossaldoscontábeisem30desetembrode2021easvariaçõesdecotaçãonodólar
norteͲamericanoedoeuroparaconversõesprojetadasparaoexercíciode2021.
Acotaçãododólarfuturodefinidacomocenárioprovávelfoidefinidautilizando
interpolaçãodastaxasdemercadodecontratosfuturosdedólarestadunidense.Jáa
previsãodoeurodefinidacomocenárioprovávelfoiobtidacombasenaparidade
US$/EURde30desetembrode2021,multiplicadapelaprojeçãododólar.Emrelação
aoscenáriosforamutilizadasaspremissasdegestãoderiscodaCompanhia.
Oscenáriosconsideradosforam:
CenárioIͲProvável:maisprovável,avaliaçãodaAdministraçãoconformedescritasno
quadroabaixo.
CenárioIIͲPossível:apreciação/depreciaçãode12%dasvariáveisderiscoutilizadas
paraprecificação,determinadocombasenasvariaçõesreaisdodólardosúltimos12
meses,secomparadoaocenárioprovável.
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CenárioIIIͲRemoto:apreciação/depreciaçãode24%dasvariáveisderiscoutilizadas
paraprecificação,cujapremissafoideterminadacomosendoodobrodavariação
observadanocenáriopossível.

Cenários
Cenários

RemotoIII
PossívelII
CenárioI
PossívelII
RemotoIII

Taxa
(Ͳ24%)
(Ͳ12%)
provável
(+12%)
(+24%)






USD
4,18
4,84
5,50
6,16
6,82
EUR
4,84
5,60
6,37
7,13
7,90






Sensibilidadedospassivosfinanceiros,líquidos




Posiçãolíquidaem
moedaestrangeira

Resultado
Variaçãocambialativa
Variaçãocambialpassiva


Cenários

Cotação Posiçãolíquida
em
dospassivos
RemotoIII PossívelII

Moeda 30/09/21
(Ͳ24%)
(Ͳ12%)
financeiros



Dólar
5,44
(11.621)
2.691
1.281
Euro
6,30
(23.407)
5.420
2.579












8.110
3.860












Cenários
PossívelII RemotoIII
(+12%)
(+24%)


CenárioI
provável

(129)
(261)



(390)

(1.539)
(3.101)



(4.640)

(2.949)
(5.941)



(8.890)

Sensibilidadedosinstrumentosfinanceirosderivativos



Posiçãodosinstrumentos
financeirosderivativos

Patrimôniolíquido(PL)
Reduçãodeoutros
resultadosabrangentes
Aumentodeoutros
resultadosabrangentes


2.3.3.

Cenários
Cenários


Remoto Possível
Possível Remoto
Dólar
Saldo
médio
contratado
III
II
CenárioI
II
III
Moeda futuro exposto(emR$) (Ͳ24%)
(Ͳ12%) provável (+12%) (+24%)
















Dólar
5,50
127.193 (32.410) (16.295)
(179) 15.937 32.053



























(32.410) (16.295)




Ͳ


(179)

Ͳ


Ͳ

Ͳ


Ͳ

15.937


32.053


Gestãodecapital
AestruturadecapitaldaCompanhiaéformadapeloendividamentolíquido
(arrendamentosapagardetalhadosnanotaexplicativanº14,deduzidospelocaixae
equivalentesdecaixa)epelopatrimôniolíquido.
Índicedeendividamento
Oíndicedeendividamentonofimdoperíododerelatórioéoseguinte:



Caixaeequivalentedecaixa
Empréstimos
Partesrelacionadas(a)

Caixa/(endividamento)líquido

Patrimôniolíquido

Índicedeendividamentolíquido

Controladora
Consolidado
30/09/2021
31/12/2020
30/09/2021
31/12/2020




127.511
257.984
180.605
332.784
Ͳ
(760)
Ͳ
(760)
Ͳ
(400.000)
Ͳ
(400.000)




127.511
(142.776)
180.605
(67.976)




(3.263.698)
(2.881.520)
(3.263.698)
(2.881.520)




Ͳ
5%
Ͳ
2%
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(a)

Noperíododenovemesesfindosem30desetembrode2021,aCompanhiarealizou
pagamento,atítulodereduçãodecapitalemummontantedeR$150.000.Orestantedo
saldofoireintegralizadoemcapitalsocial,conformedetalhadonanotaexplicativade
patrimôniolíquido,nº20.a).

Riscodeliquidez
ACompanhiaacreditaqueosfluxosdecaixadasatividadesoperacionais,caixae
equivalentesdecaixaelinhasdecréditodisponíveissãosuficientesparafinanciaros
compromissosfinanceirosepagamentosdedividendosnofuturo.
AtabelaabaixoanalisaospassivosfinanceirosnãoderivativosdaCompanhia,por
faixasdevencimento,correspondentesaoperíodoremanescentenobalanço
patrimonialatéadatacontratualdovencimento.Osvaloresdivulgadosnatabelasão
osfluxosdecaixanãodescontadoscontratados.
Consolidado



Menosde Acimade1 30/09/2021

umano
ano
Totalgeral





Passivo



Fornecedores
249.122
Ͳ
249.122
Outrascontasapagar
26.720
Ͳ
26.720
13.603
76.450
90.053
Arrendamentosapagar(i)
76.450
365.895
289.445
Total




(i) Dosvaloresdescritosnacolunaacimade1ano,R$34.235serãoliquidadosapós
2027.
Riscodecrédito
ACompanhiaestáexpostaaoriscodecréditoparacaixaeequivalentesdecaixa
mantidoscominstituiçõesfinanceirasenaposiçãodocontasarecebergeradanas
transaçõesoperacionaisdonegócio.
Parabancoseinstituiçõesfinanceiras,aCompanhiatemcomopolíticaadiversificação
dassuasaplicaçõesfinanceiraseminstituiçõesfinanceirasdeprimeiralinha,com
classificaçãolocalde“rating”mínimadeBBBͲ.Em30desetembrode2021,osbancos
queoperamaplicaçõesfinanceirascomaCompanhiapossuemum“rating”localde
AAA.
Paraminimizaraspossíveisperdascominadimplênciadeseusclientes,aCompanhia
adotaumapolíticadegestãorigorosanaconcessãodecrédito,consistindoem
análisescriteriosasdoperfildosclientes,bemcomomonitoramentotempestivodos
saldosareceber.
ACompanhiaapresentaumsaldodeperdascomcréditoesperadasnomontantede
R$5.434(R$7.041em31dedezembrode2020),paracobrirosriscosdecrédito.
Adicionalmente,aAdministraçãorealizouumacompanhamentorigorosodosíndices
derecebimentos,assimcomoamantevecomunicaçãocomseusclientessobreos
seusvencimentos.
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NãofoiultrapassadonenhumlimitedecréditoduranteoperíodoeaAdministração
nãoesperanenhumaperdarelevantedecorrentedeinadimplênciadessas
contrapartessuperioraovalorjáprovisionado.
3.

CAIXAEEQUIVALENTEDECAIXA
Osaldodarubrica“Caixaeequivalentesdecaixa”incluiocaixaempoderdaCompanhia,líquidode
saldosbancáriosadescoberto.
Consolidado
Controladora
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




4.565
4.084
4.713
5.381
122.946
253.900
175.892
327.403
257.984
180.605
332.784
127.511






AsaplicaçõesfinanceirasdecurtoprazoreferemͲseaCertificadosdeDepósitosBancários–CDB,que
sãoremuneradasportaxasvariáveisde99%a102,50%doCDIem2021(99%a102%em2020),bem
comoOperaçõesCompromissadas,remuneradasataxade60%a70%doCDI,semincidênciadeIOF
(50%a70%em2020).Osdoistiposdeaplicaçõesacimareferidasestãosujeitosaumrisco
insignificantedemudançaemseuvalorehápossibilidadederesgateaqualquermomento.


‘
Caixaebancos
Aplicaçõesfinanceiras

4.

CONTASARECEBER
a) Contasareceber



Clientesnopaís
ClientesͲpartesrelacionadas


Provisãoparaperdasde
créditoesperadas


Composiçãoporvencimento

Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




308.800
465.040
311.543
468.279
Ͳ
Ͳ
95
122
308.800
465.040
311.638
468.401




(5.370)
303.430


(6.985)
458.055


(5.434)
306.204


(7.041)
461.360


Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020





Avencer
285.882
441.098
288.788
444.396
Vencidosaté90dias
17.816
17.756
17.692
17.763
Vencidosde91diasaté180dias
2.150
Ͳ
2.150
Ͳ
6.186
3.008
6.242
2.952
Vencidosacimade181dias
465.040
311.638
468.401
308.800






Oprazomédiodecréditonavendadeprodutosvariaentre80e90diasem2020e2021com
cobrançadejurossobreascontasareceberapartirdoprimeirodiavencidodafatura.Os
encargosmensaiscorrespondema6%sobreosaldoemaberto,commargemdenegociação.
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ACompanhiaefetuaregularmenteumaanálisehistóricadeseusrecebíveiscomoobjetivode
aprimorarocálculodasperdasestimadas,queconsideraoriscodaindústria,históricodeperdase
riscosdecréditosassociadoacadafaixadevencimentos,alémdeincluirnovalordaestimativao
valorintegraldossaldosvencidosacimade180dias.Em30desetembrode2021,aCompanhia
possuiumaestimativadeR$5.434eentendesersuficienteparafazerfaceàsperdasdecrédito
esperadas.
MovimentaçãodaProvisãodePerdasdeCréditoEsperadas


Controladora Consolidado


(2.917)
(2.974)
(4.200)
(4.200)
(7)
(7)
(7.181)
(7.124)


(6.985)
(7.041)
1.194
1.186
421
421
(5.434)
(5.370)




Saldoem31/12/2019
(Adições)/reversõeslíquidasdoexercício
Baixasdoexercício
Saldoem30/09/2020

Saldoem31/12/2020
(Adições)/reversõeslíquidasdoexercício
Baixasdoexercício
Saldoem30/09/2021

b) ContasareceberͲoperaçãocomWella

Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020





175.197
50.413
175.197
50.413
ClientesͲprodutosWella(i)

50.413
175.197
50.413
175.197





(i) ContasarecebercomclientesͲprodutosWella,referenteàsvendasdeprodutosPBeRH
realizadosapartirde1ºdedezembrode2020.ConformeacordorealizadocomaWella
Brasil,descritonanotaexplicativanº7Ͳoperaçõesdescontinuadas,oriscodecréditodestes
saldosareceberpermanececomaWellaBrasil.


5.

ESTOQUES



Produtoacabadoerevenda
Produtosemiacabado
MatériaͲprima
Manutençãoesuprimentos


ProvisãoEstoques
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Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




206.660
111.009
150.809
86.314
Ͳ
Ͳ
35.114
14.685
218
382
94.910
75.882
135
16.580
17.268
149
207.027
111.526
297.413
194.149




(4.958)
(7.946)
(10.583)
(2.314)
204.713
106.568
289.467
183.566
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Atabelaabaixoapresentaamovimentaçãodaprovisão:


Controladora Consolidado



Saldoem31/12/2019
(10.047)
(16.399)
(Adições)/reversõesdoperíodo(a)
(8.595)
(13.894)
17.136
11.557
Baixasdoexercício(b)
(13.157)
(7.085)
Saldoem30/09/2020



Saldoem31/12/2020
(4.958)
(10.583)
(Adições)/reversõesdoperíodo(a)
117
(3.158)
2.527
5.795
Baixasdoexercício(b)
(7.946)
(2.314)
Saldoem30/09/2021



(a) ReferemͲseàconstituiçãoereversãodeprovisãoparaperdaspordescontinuidade,validade,
qualidadeerealizaçãodosestoques,deacordocomapolíticaestabelecidapelaCompanhia.
(b) Compostaspelasbaixasdosprodutosdescartados.
6.

TRIBUTOSARECUPERAR
a)

Composiçãodostributosarecuperar


ICMSarecuperar
ICMSsobreimobilizado
ICMSSTarecuperar
PISeCofinsarecuperar
IRRFsobreaplicaçõesfinanceiras
IRPJeCSLLarecuperar
Provisãoperdadeimpostos
Outrosimpostos


b)


Circulante
NãoCirculante

RealizaçãodeICMSarecuperar

Consolidado
Controladora
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




5.418
6.466
85.949
88.318
Ͳ
Ͳ
1.576
2.115
2.391
3.598
2.391
3.598
1.560
6.392
1.560
6.392
1.425
1.295
1.730
1.391
704
3.637
3.305
6.279
Ͳ
Ͳ
(78.000)
(78.000)
4.646
4.390
6.370
6.083
25.778
24.881
36.176
16.144




11.937
15.681
16.201
19.752
4.207
10.097
8.680
16.424





AnualmenteaControladaSavoyelaboraumestudoquetemcomoobjetivoaprojeçãoda
capacidadedeutilizaçãodocréditodeICMSnospróximos5anos.Aexpectativaderealizaçãodo
ICMSarecuperarébaseadanaprojeçãodeoperações,crescimentoelucratividade,gestão
operacional,legislaçãodoICMSdeGoiásegeraçãodedébitosparaconsumodessescréditosem
Goiás.
AAdministraçãodaCompanhiapossuicontrolesdemonitoramentosobreaaderênciadoplano
estabelecidoe,acadasemestre,reavaliaeincluieventuaisnovoselementosquecontribuem
paraarealizaçãodosaldoconformeesperado.ComaalienaçãodonegóciodeWella,a
controladaatualizouoestudoderecuperabilidadedocréditodeICMScomonovocenárioe
constatouumadiminuiçãonacapacidadedecompensaçãodoscréditos.
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Diantedocenárioacimaexposto,emdezembrode2019,aControladaprovisionouR$78.000
comoperdadeICMS.Importanteressaltarqueoscréditosnãoexpiramepermanecem
registradosnoslivrosfiscaisecontábeis.
7.

OPERAÇÕESDESCONTINUADAS
Resumo
Em30denovembrode2020,aCotyInc.(controladoradaCotyBrasil)eaRainbowUKBidcoLimited
(“KKRBidco”),celebraramumacordoglobalrelativoàvendadaslinhasdenegóciodePBeRH,
incluindoasmarcasWella,Clairol,OPIeGHD(juntas,NegóciodeWella).Comoresultadodessa
operação,foicriadaumaJointVentureondeaCotyInc.detém40%daRainbowJVCOLTDe
subsidiarias(“Wella”).
Namesmadata,aCotyBrasileaSavoyIndústriadeCosméticosS.A.(“Savoy”),detidasindiretamente
porCotyInc.,eaWellaBrasilLtda.(“Wella”),detidaindiretamenteporRainbowUKBidcoLimited,
celebraramo“LocalImplementationAgreement”,documentoquedispõesobreasregrasespecíficas
aplicáveisàimplementaçãodavendanoBrasil.
Emconsequênciadaoperaçãoacima,osresultadosdosnegóciosdeWella(PBeRH)passaramaser
apresentadoscomooperaçõesdescontinuadas,ecomotal,foramexcluídosdoresultadodas
operaçõescontinuadasnasdemonstraçõesdoresultadodetodososperíodosapresentadosconforme
CPC31.
OLocal“ImplementationAgreement”prevêumperíododetransiçãoregidopornovoscontratos
celebradosentreassociedadesbrasileirasobjetivandosegregarosnegóciosdePBeRH(“carveͲout”).
Aspartesconcordaramemestruturaro“carveͲout”emduasfases,queforamdenominadasde“First
Closing”e“SecondClosing”.
1ºparte(“FirstClosing”):aprimeiraparteteveinícioem30denovembrode2020,ecompreendea
vendadoacervolíquidorelativoàsatividadesdevendasemarketingdosnegóciosdePBeRH(tais
comocomputadoreseoutrosimobilizadosdeescritório)ecessãodecontratosetransferênciade
empregados,todosrelacionadoscomfunçõesestratégicasdonegócio.Duranteessaprimeirafase,a
CotyBrasilcontinuaráadesempenharpartedasfunçõesquevinharealizando,comoadquirirevender
todooestoquedeprodutos,matériaͲprimaeprodutosacabadosemseunomepróprio,masde
acordocomaorientaçãodaWella,noâmbitodeumcontratodeprestaçãodeserviçosdegestão
estratégicacelebradoentreWellaeCotyBrasil.
2ºparte(“SecondClosing”):previstaparaserimplementadasomentequandoaWellaobtivertodasas
licençasparacomercializarosprodutos,momentoemquedeverãosertransferidosparaaWellaos
ativos,contratosdeempregadosecontratoscomerciaisvinculadosaonegócioadquiridoquenão
foramtransferidospormeiodo“FirstClosing”.
a) Análisedobalançoedoresultadodasoperaçõesdescontinuadas
ComoconsequênciadoacordodecompraevendaassinadocomaWellaBrasil,apartirde
1dedezembrode2020aCotyBrasilpassouaatuarcomoagentenasoperaçõesdefabricaçãoe
vendadosprodutosdePBeRH,emconcordânciacomodispostonoCPC47.Emdecorrência
disso,mensalmente,aCotyBrasilvemapurandomensalmenteoresultadolíquidodessaoperação
ereclassificandotodososefeitosparaumacontaespecíficadesaldosapagarparaWella,na
rubricade“passivoscompartesrelacionadas”nopassivocirculante.Em30desetembrode2021,
ocapitaldegirodessaoperaçãoeradeaproximadamenteR$274.000.
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Alémdisso,aCompanhiatambémreclassificamensalmenteasposiçõesdeestoquesdecorrentes
dessasoperações,paraarubricade“partesrelacionadas”noativocirculante.
Paraaposiçãode30desetembrode2021e31dedezembrode2020,acomposiçãodossaldosa
recebereapagarcomWellacompreendiamosseguintesmontantesnasdemonstrações
consolidadas:



ValoresapagarparaWellaBrasil
SaldosareceberdeWellaBrasil
ValorlíquidocomWella

Efeitosnoresultado

Consolidado
Controladora
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




(20.783)
(60.316)
(20.783)
(60.316)
82.642
34.907
150.833
87.387
(25.409)
130.050
27.071
61.859





Acomposiçãodolucrodasoperaçõesdescontinuadasapresentadonasdemonstrações
consolidadasdoresultadodaCompanhiaem30desetembrode2020éaseguinte:



Receitalíquida
Custodosprodutosvendidos
Lucrobruto

Despesascomvendasemarketing
Despesasadministrativasegerais
Outrasreceitas(despesas)operacionais,
líquidas
Resultadoantesdasreceitasedespesas
financeiras

Receitasfinanceiras
Variaçãocambial
Receitas(despesas)financeiras,líquidas

Resultadoantesdoimpostoderendaeda
contribuiçãosocial

Impostoderendaecontribuiçãosocial
Resultadolíquidodoexercício


01/01a
01/07A
01/07a
01/01a
30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020
Controladora Controladora Consolidado Consolidado




144.127
327.558
128.674
292.314
(62.994)
(142.775)
(45.838)
(101.555)
81.133
184.783
82.836
190.759




(23.283)
(68.502)
(23.567)
(69.301)
(5.183)
(15.662)
(5.220)
(15.772)
(398)
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(1.355)

(398)
53.651

(1.355)

52.269

99.264


162
Ͳ
162



370
Ͳ
370


52.431

99.634

53.418

103.286


(15.671)
36.760



(28.924)
70.710



(16.007)
37.411



(30.165)
73.121



162
(395)
(233)


104.331

370
(1.415)
(1.045)
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Efeitosnofluxodecaixa
Abaixo,evidenciamosofluxodecaixaconsolidadodasoperaçõesdescontinuadasdoperíodofindo
em30desetembrode2020:
30/09/2020



Resultadoantesdoimpostoderendaecontribuiçãosocial
103.286
(+)Depreciação/amortização(i)
4.627
20.922
(+)Variaçõesdeativos/passivos
(=)Caixageradonasatividadesoperacionais
128.835
(2.134)
(Ͳ)Caixaaplicadonasatividadesdeinvestimentos
126.701
(=)Caixageradonasoperaçõesdescontinuadas


(i) Dototaldosaldo,R$1.542eR$1.492referemͲse,respectivamente,aoprimeiroesegundo
trimestrede2020.

8.

INVESTIMENTOSEMCONTROLADAS
a) Composiçãodoinvestimento
ACompanhiapossui100%departicipaçãonacontroladaSavoy,queéresponsávelpelaprodução
departesubstancialdosprodutoscomercializadospelaCompanhia,bemcomoresponsávelpela
pesquisaedesenvolvimentodenovosprodutos.


SavoyIndústriadeCosméticosLtda.

b) ResumodasprincipaisinformaçõesdacontroladaSavoy


30/09/2021 31/12/2020


695.931
587.758
316.985
247.831
378.946
339.927


30/09/2021 30/09/2020


866.688
638.719
31.805
(10.388)




Totaldeativos
Totaldepassivos
Totaldepatrimôniolíquido



Receitalíquida
Resultadolíquidodoperíodode09meses

c) Movimentaçãodoinvestimento

SavoyIndústriade
CosméticosLtda.



Em31dedezembrode2019

Prejuízodoperíodo
Outrasmovimentações

Em30desetembrode2020
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30/09/2021 31/12/2020


366.429
334.524




343.328

(6.428)
150

337.050
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9.

SavoyIndústriade
CosméticosLtda.



Em31dedezembrode2020

Lucrolíquidodoperíodo
Outrosresultadosabrangentes
Outrasmovimentações

Em30desetembrode2021


IMOBILIZADO
Controladora

Saldosem31de
dezembrode2019
Adições
Alienação
Baixas
Transferência
Depreciação
Saldosem30de
setembrode2020

Saldosem31de
dezembrode2020
Adições
Alienação
Baixas
Transferência
Depreciação
Saldosem30de
setembrode2021


Consolidado

Saldosem31de
dezembrode2019
Adições
Alienação
Baixas
Transferência
Depreciação
Saldosem30de
setembrode2020

Saldoem31de
dezembrode2020
Adições
Alienação
Baixas
Transferência
Depreciação
Saldosem30de
setembrode2021



334.524

24.693
7.284
(72)

366.429


Máquinas
Equipamentose
Instalações

Edificaçõese
benfeitorias

Terrenos




Veículos



Ferramentas
vasilhamese
outros

Móveise
utensílios





Imobilização
em
andamento

Totalem
operação





Imobilizado
total





1.893
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

65.981
769
(93)
Ͳ
177
(11.801)

21.565
558
(21)
(62)
(7)
(3.267)

4.717
2.409
(54)
Ͳ
Ͳ
(2.874)

2.181
25
Ͳ
(7)
7
(407)

1.940
14
(13)
(15)
Ͳ
(401)

98.277
3.775
(181)
(84)
177
(18.750)

Ͳ
177
Ͳ
Ͳ
(177)
Ͳ

1.893

55.033

18.766

4.198

1.799

1.525

83.214

Ͳ

















1.893
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

44.883
57.337
(25)
Ͳ
726
(7.805)

17.445
246
(65)
10
Ͳ
(2.829)

3.631
3.042
(1.901)
Ͳ
Ͳ
(1.995)

1.379
198
(31)
(16)
31
(349)

1.025
254
(1)
Ͳ
105
(262)

1.893

95.116

14.807

2.777

1.212

1.121

116.926

Ͳ

















Máquinas
Equipamentose
Instalações

Edificaçõese
benfeitorias

Terrenos




Ferramentas
vasilhamese
outros

Móveise
utensílios

Veículos





70.256
61.077
(2.023)
(6)
862
(13.240)



83.214


865
26
(29)
Ͳ
(862)


71.121
61.103
(2.052)
(6)
Ͳ
(13.240)
116.926


Imobilização
em
andamento

Totalem
operação



98.277
3.952
(181)
(84)
Ͳ
(18.750)



Imobilizado
total





4.800
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

165.771
976
(93)
Ͳ
328
(16.954)

231.041
4.023
(104)
(894)
4.852
(27.123)

4.754
2.540
(54)
Ͳ
Ͳ
(2.905)

4.545
69
(5)
(28)
34
(832)

14.095
653
(26)
(668)
230
(5.172)

425.006
8.261
(282)
(1.590)
5.444
(52.986)

1.896
7.807
Ͳ
(890)
(5.444)
Ͳ

426.902
16.068
(282)
(2.480)
Ͳ
(52.986)

4.800

150.028

211.795

4.335

3.783

9.112

383.853

3.369

387.222



















4.800
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

138.757
57.337
(26)
Ͳ
820
(11.169)

174.981
2.731
(193)
(28)
3.167
(22.659)

3.757
3.041
(1.902)
Ͳ
Ͳ
(2.032)

3.226
244
(29)
(18)
68
(745)

7.663
1.032
(4)
14
(386)
(3.642)

333.184
64.385
(2.154)
(32)
3.669
(40.247)

1.649
9.648
(32)
(15)
(4.105)
Ͳ

334.833
74.033
(2.186)
(47)
(436)
(40.247)

4.800

185.719

157.999

2.864

2.746

4.677

358.805

7.145

365.950



















PerdaspelanãorecuperabilidadedeImobilizado(“impairment”)
DeacordocomoCPC01eIAS36,“ReduçãoaoValorRecuperáveldeAtivos”,ositensdoativo
imobilizado,intangíveleoutrosativosdevidaútildefinida,queapresentamindicativosdequeseus
custosregistradossãosuperioresaosseusvaloresderecuperação,devemserrevisados
detalhadamenteparadeterminaranecessidadedeseconstituirprovisãoparareduçãodosaldo
contábilaseuvalorderealização.Noperíodofindoem30desetembrode2021,baseadoem
avaliaçãodosfatoresinternoseexternos,nãoseidentificouanecessidadereconhecerperdapor
“impairment”.
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10. INTANGÍVEL

Composiçãodointangível

Ágiosnaaquisiçãodeinvestimentosem
companhiasincorporadas
Fórmulasdeprodutos
Relacionamentocomclientes
SubtotalmaisͲvalia

DireitosdeusoeSoftwares

Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020





2.156.767
2.156.767
2.156.767
2.156.767
35.704
37.572
35.704
37.572
139.486
133.611
139.486
133.611
169.315
177.058
169.315
177.058




3.480
7.101
3.838
7.643
2.340.926
2.329.920
2.341.468
2.329.562






Oágioésubmetidoanualmenteatestesdereduçãoaovalorrecuperável(valoremuso)ou,com
maiorfrequência,quandohouverindicaçãodequepoderáapresentarindicaçãodereduçãoaovalor
recuperável.Noperíodofindoem30desetembrode2021,aAdministraçãodaCompanhiaavalioue
concluiuquenãohouvealteraçãosignificativanosfatoresinternoseexternosdeimpairmente,desta
forma,nãorealizouumnovotestedereduçãoaovalorrecuperáveldoÁgio.
Abaixo,evidenciaremosasprincipaisinformaçõesrealizadasdotestedeágiomaisrecente,realizado
nofinaldoexercíciosocialfindoem31dedezembrode2020,quepodemserlidasemcomplemento
comanota11dasdemonstraçõesfinanceirasdoexercíciode2020:

31/12/2020



Taxadecrescimentonominaldasvendasnaperpetuidade(a.a.)
4,5%
Taxadedescontonominal(a.a.)
14%


Aorealizarotestedeágiodoúltimoexercíciosocial,2020,aAdministraçãodaCompanhiautilizou
taxa decrescimentoalinhadacomoPlanejamentode5Anos(5YearPlan),aprovadopela
Administração.Ataxadecrescimentodosperíodosposterioresaoquintoanonãosuperaamédia
esperadaparaosegmentodeatuação.
(a) Conciliaçãodovalorcontábil
Controladora

Em31dedezembrode2019
Adições
Alienações
AmortizaçãoSoftware
Amortizaçãofórmulas
Amortizaçãorelacionamentocom
clientes
Em30desetembrode2020


26

Direitodeuso
desoftware
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MaisͲ
valia

Ágio

Total


11.330
728
(178)
(3.613)
Ͳ


187.355
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.841)


2.156.767
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


2.355.452
728
(178)
(3.613)
(1.841)

Ͳ
8.267


(5.875)
179.639


Ͳ
2.156.767


(5.875)
2.344.673
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Controladora

Em31dedezembrode2020
Adições
AmortizaçãoSoftware
Amortizaçãofórmulas
Amortizaçãorelacionamentocom
clientes

Em30desetembrode2021

Custototal
Amortizaçãoacumulada
Saldosem31dedezembrode2020

Custototal
Amortizaçãoacumulada
Saldosem30desetembrode2021

Consolidado

Em31dedezembrode2019
Adições
Alienações
AmortizaçãoSoftware
Amortizaçãofórmulas
Amortizaçãorelacionamentocom
clientes
Em30desetembrode2020

Em31dedezembrode2020
Adições
Alienação
AmortizaçãoSoftware
Amortizaçãofórmulas
Amortizaçãorelacionamentocom
clientes

Em30desetembrode2021

Custototal
Amortizaçãoacumulada
Saldosem31dedezembrode2020

Custototal
Amortizaçãoacumulada
Saldosem30desetembrode2021


Direitodeuso
desoftware

MaisͲ
valia

Ágio

Total


7.101
23
(3.644)
Ͳ


177.058
Ͳ
Ͳ
(1.868)


2.156.767
Ͳ
Ͳ
Ͳ


2.340.926
23
(3.644)
(1.868)

Ͳ

3.480

24.822
(17.721)
7.101

24.845
(21.365)
3.480

Direitodeuso
desoftware

12.033
814
(178)
(3.796)
Ͳ

(5.875)

169.315

229.000
(51.942)
177.058

229.000
(59.685)
169.315

MaisͲ
valia

187.355
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.841)

Ͳ

2.156.767

2.156.767
Ͳ
2.156.767

2.156.767
Ͳ
2.156.767


(5.875)

2.329.562

2.410.589
(69.663)
2.340.926

2.410.612
(81.050)
2.329.562



2.156.767
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


2.356.155
814
(178)
(3.796)
(1.841)

Ͳ
8.873

7.643
24
(2)
(3.827)
Ͳ

(5.875)
179.639

177.058
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(1.868)

Ͳ
2.156.767

2.156.767
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

(5.875)
2.345.279

2.341.468
24
(2)
(3.827)
(1.868)

Ͳ

3.838

26.120
(18.477)
7.643

26.141
(22.303)
3.838


(5.875)

169.315

229.000
(51.942)
177.058

229.000
(59.685)
169.315


Ͳ

2.156.767

2.156.767
Ͳ
2.156.767

2.156.767
Ͳ
2.156.767


(5.875)

2.329.920

2.411.887
(70.419)
2.341.468

2.411.908
(81.988)
2.329.920
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11. FORNECEDORES



Fornecedoresnopaís
Fornecedoresnoexterior
Fornecedorespartesrelacionadas



12. OUTRASCONTASAPAGAR



Verbascomerciais
Serviçosprestados
Fretesapagar
ContasapagarͲativofixo
Provisãomídia
Provisãodeimpostossobre
perdasemestoques
Provisãoparacustosdedesmobilização
Outrascontasapagar
Provisãoparadevolução

Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




7.307
5.926
198.158
160.501
830
490
27.067
22.349
120.620
52.081
23.897
28.172
58.497
249.122
211.022
128.757








Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




31.357
36.263
31.357
36.263
19.970
22.366
28.856
30.907
16.058
17.835
20.046
19.868
287
1.181
20.625
21.024
1.197
2.320
1.197
2.320
10
4.803
(396)
1.811
75.097





13. EMPRÉSTIMOS

5
4.590
3.038
5.400
92.998













BancoSantanderS.A.


3.096
4.803
3.201
1.811
114.992



(3,31%a.a.+CDI)


Circulante
NãoCirculante


2.747
4.590
3.177
5.401
126.297



Controladorae
Consolidado
31/12/2020

760
760






664
96
760



Em30dejunhode2020,aCompanhialiquidoudeformaantecipadaosempréstimosjuntoaoBanco
Santander.
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14. ARRENDAMENTOAPAGAR
ACompanhiaesuacontroladapossuemcontratosdelocaçãoparasuasunidadesadministrativase
comerciais,logística,pesquisaedesenvolvimentoeveículoscomafinalidadedeutilizaçãocomercial.
DiantedoexpostonostermosdoOfícioCircularCVM/SNC/SEPnº02/2019,aCompanhiaao
determinarsuastaxasdejurosincrementais,partiudeumataxaprontamenteobservávelajustando
aoseunívelderiscoeconsiderandotambémosníveisdegarantiasfornecidaspelaCompanhia.Ataxa
prontamenteobservávelfoiotítuloTesouroDiretoSELIC,noqualforamconsideradososvencimentos
comtempodeduraçãomaispróximospossíveisdosprazosdecontratodelocação.Taistaxas
prontamenteobserváveisforamajustadasàrealidadedaCompanhia(“spread”decrédito),sendoque
o“spread”determinadofoicomparadocomcompanhiasabertasderiscosemelhantenomercado,e
foiconsideradorazoáveleconsistentepelaAdministração.
Asparcelasmínimasdoscontratossãoreajustadasanualmenteconformeasvariaçõesdosíndicesde
inflaçãoouporrenegociaçõesdecontratos.
AmovimentaçãoapresentadaabaixorefereͲseaosdireitosdeusodoscontratosdearrendamento,
reconhecidosnoativoimobilizadodaCompanhia:
Consolidado
Controladora

Imóveis
Veículos
Total
Imóveis
Veículos







Saldoem31/12/2019
30.192
2.866
33.058
33.272
2.866
Adições,líquidodebaixas
656
2.409
3.065
863
2.409
(2.211)
(12.372)
(11.139)
(2.211)
(10.161)
Amortização
3.064
23.751
22.996
3.064
20.687
Saldoem30/09/2020






Saldoem31/12/2020
11.021
2.912
13.933
13.015
2.912
Adições,líquidodebaixas
57.301
1.351
58.652
57.301
1.351
(1.707)
(8.064)
(7.302)
(1.707)
(6.357)
Amortização
2.556
64.521
63.014
2.556
61.965
Saldoem30/09/2021






OmontanteapresentadorefereͲseaopassivoregistradonosperíodosrespectivamente:

Total

36.138
3.272
(13.350)
26.060

15.927
58.652
(9.009)
65.570


Controladora
Consolidado

30/09/2021
31/12/2020
30/09/2021
31/12/2020






ArrendamentosapagarͲcurtoprazo
7.880
7.443
9.045
8.783
8.182
58.408
9.004
58.408
ArrendamentosapagarͲlongoprazo
66.288
15.625
67.453
17.787







Consolidado
Controladora

Imóveis
Veículos
Total
Imóveis
Veículos
Total







Saldoem31/12/2019
30.668
2.884
33.552
33.781
2.884
36.665
Adições/Remensuração
1.062
2.317
3.379
1.290
2.317
3.607
Valorprincipal
(9.321)
(1.666)
(10.987)
(10.153)
(1.666)
(11.819)
Jurospagos
(1.354)
(186)
(1.540)
(1.509)
(186)
(1.695)
Jurosincorridos
1.207
177
1.384
1.337
177
1.514
(311)
(557)
(246)
(311)
(557)
(246)
Baixas
3.215
25.231
24.500
3.215
27.715
22.016
Saldoem30/09/2020
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Consolidado
Controladora
Veículos
Total
Imóveis
Veículos
Total







Saldoem31/12/2020
12.540
3.085
15.625
14.702
3.085
17.787
Adições/Remensuração(i)
57.326
3.043
60.369
57.326
3.043
60.369
Valorprincipal
(6.123)
(1.579)
(7.702)
(7.117)
(1.579)
(8.696)
Jurospagos
(2.385)
(222)
(2.607)
(2.465)
(222)
(2.687)
Jurosincorridos
2.854
57
2.911
2.931
57
2.988
(1.799)
(2.308)
(509)
(1.799)
(2.308)
(509)
Baixas
2.585
66.288
64.868
2.585
67.453
63.703
Saldoem30/09/2021







(i) Noperíododenovemesesfindosemsetembrode2021,aCompanhiacelebrouumnovo
contratodealugueldoCentrodeDistribuiçãolocalizadoemGoiânia,comvigênciade10anos,
bemcomorenegociouocontratodoCDdeDuquedeCaxias,comvigênciade3anos.A
Companhiatambémcelebroudoisnovoscontratosdelocaçãodefrotadeveículos.
Imóveis

Atabelaabaixodemonstraastaxasnominaisconsideradas,visͲàͲvisosprazosdoscontratos:
Prazodocontrato

Até5(cinco)anos
Maisde5(cinco)anosaté10(dez)anos

Aprevisãodosfluxosdepagamentosdosarrendamentosapagar:


ICMSarecolher
IPIarecolher
PISeCofinsarecolher
IRPJeCSSLarecolher
Outrosimpostosarecolher




30


7,9%
7,5%

Controladora Consolidado


1.914
2.257
8.032
8.854
6.500
6.500
6.485
6.485
6.571
6.571
7.051
7.051
29.735
29.735
67.453
66.288





Previsãodepagamentos

3mesesde2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027a2031



15. TRIBUTOSARECOLHER



Taxamédia

Controladora
Consolidado
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




1.432
10
2.143
1.211
1.213
1.011
7.992
7.133
Ͳ
Ͳ
5.673
4.438
Ͳ
Ͳ
2.241
Ͳ
177
926
340
761
3.406
1.198
18.975
13.122
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16. IMPOSTODERENDAECONTRIBUIÇÃOSOCIALDIFERIDOS
(a) Composiçãodostributosdiferidosativose(passivos)



Créditotributário:
Prejuízosfiscaise
basesnegativasdeCSLL
Provisãopara
perdaimpostosarecuperar
Provisõespara
perdascomclienteseestoques
Provisãopara
baixadeativoimobilizado
Outrasprovisõesnãodedutíveis
AjustesCPC47
AjustedeconsolidaçãoͲ
lucrosnosestoques
Totaldocréditotributário

Débitotributário:
Diferençasdetaxasdedepreciação
Outrositens

Valorjusto:
Ativoimobilizado
Intangível
Amortizaçãodoágio
Totaldodébitotributário

Ativoepassivodiferidolíquido
Impostoderendae
contribuiçãosocialdiferidosativo
Impostoderendae
contribuiçãosocialdiferidospassivo

(b) Períodoestimadoderealização

Controladora
30/09/2021 31/12/2020





Consolidado
30/09/2021 31/12/2020





210.616

146.264

210.616

147.448

Ͳ

Ͳ

26.520

26.520

4.969

5.473

10.440

8.298

403
7.433
422

442
9.875
984

5.425
10.681
422

7.217
11.291
984

6.331
270.435


(12.745)
(325)


(20.921)
(12.427)
(334.322)
(380.740)

(110.305)

2.784
204.542

Ͳ
223.843


(343)
Ͳ


(15.673)
(12.427)
(334.322)
(362.765)

(138.922)

Ͳ
163.038


(591)
Ͳ

(16.748)
(13.077)
(279.615)
(310.031)

(146.993)

Ͳ

Ͳ

(138.922)


(22.125)
(13.077)
(279.615)
(327.279)

(122.737)

22.169

(146.993)




(12.100)
(362)


21.473

(132.474)


(144.210)


Arealizaçãodoscréditosdeimpostoderendadiferidosdecorrentedeprejuízosfiscaiséavaliada
apartirdeestudostécnicosaprovadospelaAdministraçãoeconsideraoplanejamento
orçamentárioparaoperíodode5anos,bemcomoumaprojeçãoestávelapartirdosextoano.
Naelaboraçãodoslucrostributáveisfuturos,aCompanhiautilizoupremissas,taiscomo
crescimentodasreceitasemargensdelucroefatoresmacroeconômicos,alémdeconsideraro
limitede30%dolucrotributávelparacompensaçãoanual,conformelegislaçãovigente.Paraos
créditostributáriosdecorrentesdeprovisõescontábeis,aexpectativafoifeitaconsiderandoa
estimativaderealizaçãodasdiferençastemporáriasdedutíveis.
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ACompanhia,combaseemsuasprojeções,estimaqueapurarálucrostributáveisfuturosem
montantesconsideradossuficientesparaarealizaçãointegraldoscréditos.Arealizaçãoestá
concentradanoperíodoapós2025tendoemvistaque,atualmente,aCompanhiausufruide
exclusõestemporáriasdecorrentedaamortizaçãodoágio,queseencerraráemmarçode2027.
Apósesteperíodo,aCompanhiapassaráamonetizarosseustributosfiscaisdiferidos.

c)

CréditosTributários
Períododeutilização

3mesesde2021
Após2025
Total

Conciliaçãodadespesadeimpostoderendaecontribuiçãosocial



Resultadoantesdoimposto
derendaedacontribuiçãosocial

Resultadode
equivalênciapatrimonial
Basedeapuração

Alíquotaimpostoderendae
contribuiçãosocial(%)
Impostoderendaecontribuição
socialͲalíquotanominal

Adições/exclusõespermanentes
Descartedemateriais
Subvençãoparainvestimento
Outrosajustes
IR/CSnoresultadoͲ
correnteediferido

IR/CSnoresultadoͲcorrente
IR/CSnoresultadoͲdiferido
Alíquotaefetiva


Consolidado


Ͳ
270.435
270.435


Controladora
Consolidado
30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020




119.618

(24.693)
94.925

34%

99.909


132.401


93.462


6.428
106.337

Ͳ
132.401


Ͳ
93.462

34%

34%

34%

(32.275)


(748)
42.803
(1.709)

(36.155)


(492)
33.978
550

(45.016)


(2.769)
42.803
270

(31.777)


(398)
33.978
114

8.071

Ͳ
8.071
7%


(2.119)

(4.712)

(17.143)
12.431
(4%)


1.917


Ͳ
(2.119)
(2%)



Ͳ
1.917
2%


17. PROVISÃOPARARISCOSFISCAIS,TRABALHISTASECÍVEIS
a) CausasjudiciaisderesponsabilidadedaCompanhia
Adeterminaçãodoprognósticodeêxitonosprocessosemandamento,assimcomoaestimativa
dovalordasperdaspossíveiseprováveisenvolvejulgamentoscríticosporpartedaAdministração,
poisdependedeeventosfuturosquenãoestãosobcontroledaCompanhia.Oandamentodesses
processosnasdiversasesferasaplicáveispodesofrerdesdobramentosdiferentesdoesperadopela
Administraçãoeseusassessoresjurídicos(internoseexternos),acritériodostribunais.
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b) Causasprováveis
Controladora
Consolidado
Prognósticodeperda
Prognósticodeperda
provável
provável

30/09/2021
31/12/2020
30/09/2021
31/12/2020






Trabalhistas
1.185
1.052
1.422
1.487
Cíveis
190
159
190
171
Fiscaisetributárias
1.106
Ͳ
1.832
Ͳ
27
2.215
1.734
30
Regulatório
2.511
1.238
5.659
3.392






Amovimentaçãodasprovisõesparariscoscíveisetrabalhistas,bemcomodosdepósitosjudiciais
(reconhecidosnarubricade“outrosativos”noativonãocirculante)noexercíciofoicomosegue:





Provisão
SaldoInicial
Adições
Pagamentos
Reversões
Operaçõesdescontinuadas
SaldoFinal

Depósitosjudiciais
Saldoinicial
Adição
Resgate
Operaçõesdescontinuadas
SaldoFinal

(i) Trabalhista

Consolidado
Controladora
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020








1.238
3.258
3.392
5.162
3.205
4.783
5.330
7.312
(400)
(2.494)
(750)
(3.822)
(1.532)
(378)
(2.313)
(1.329)
Ͳ
(3.931)
Ͳ
(3.931)
1.238
5.659
3.392
2.511








410
378
509
497
299
444
801
437
(161)
(5)
(526)
(18)
Ͳ
(407)
Ͳ
(407)
410
784
509
548





ACotydetémsobsuaresponsabilidade34(31em31dezembrode2020)processos
trabalhistasderiscodeperdaprovável,estimadaemR$1.422(R$1.487em
31dedezembrode2020).
Noâmbitodereferidosprocessos,discutemͲsehorasextras,desconsideraçãodobancode
horas,diferençassalariais,indenizaçõesdecorrentesdedoençase/ouacidentesdetrabalho,
adicionaldeinsalubridadeoupericulosidade,reconhecimentodevínculoempregatício,
dentreoutrospedidos.
(ii) Cível
Em30desetembrode2021aCompanhiadetém4processoscíveis(3em31dedezembrode
2020),queforamconsideradoscomoprováveldeperda,cujaestimativatotalizavaR$190
(R$171em31dedezembrode2020).
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Emrelaçãoaessesprocessos,oautorestádiscutindodanosmateriais,moraise
questionandoemjuízoquaisseriamasponderaçõesparaessescasos.
(iii) Fiscaisetributárias
Em30desetembrode2021,aCompanhiareconheceuprovisõesfiscais,referenteàimpostos
estaduais(ICMS),queforamconsideradoscomoprováveldeperda,cujaestimativatotalizava
R$1.832.
(iv) Regulatório
Em30desetembrode2021foramconsideradoscomoperdaprovávelcujaperdaestimada
totalizavaR$2.215(R$1.734em31dedezembrode2020).
AaçãotrataͲsedeprocessomovidopelaABIHPEC(AssociaçãoBrasileiradaIndústriade
Higiene,Pessoal,PerfumariaeCosméticos)contraaANVISA(AgênciaNacionaldeVigilância
Sanitária)(no0010965Ͳ95.2016.4.01.3400Ͳ20ªVaraFederaldeBrasília),requerendoa
suspensãoliminareanulidadedacobrançadosvaloresatualizadosdaTFVS(Taxade
fiscalizaçãodavigilânciasanitária),operadapelaentãoPortariaInterministerialno701/15.
Diantedoexposto,aCotycomoassociadadaABIHPECrealizapagamentosdastaxas
conformealiminarsemaatualizaçãodosvaloresefetivadospelaPortariaInterministerial
N.45/2017.
Destemodo,aavaliaçãoderiscoéprovávelparareajustepelaPortariaInterministerial
N.45/17,porentenderserlegaleconstitucional,comexceçãonapartequeadmitea
retroatividadedoreajuste.Sendoassim,aCotyprovisionaadiferençadovalordataxa
atualizadaconformeasorientaçõesjurídicas.
c) ContingênciaspossíveisͲ(ResponsabilidadedaCompanhiaesuaControlada)
ACompanhiaesuascontroladasestãoenvolvidasemprocessostrabalhistas,cíveisetributários
quepelaatualavaliaçãodeprobabilidadedeêxito,estabelecidacombasenaavaliaçãodos
assessoresjurídicoseaspectoslegais,nãorequeremoregistrodeprovisões,sejapelaexpectativa
deperdaclassificadacomopossível,sejaporexclusãoderesponsabilidadedecorrentedeacordo
contratual.




Trabalhistas(i)
Cíveis
FiscaiseTributárias(ii)


(i)

Consolidado
Controladora
Prognósticodeperda
Prognósticodeperda
possível
possível
30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020




2.090
2.013
2.988
3.155
152
130
152
130
1.284.874
1.460.069
1.626.338
1.047.779
1.287.017
1.463.209
1.629.623
1.050.021





Trabalhista
São26(43em31dedezembrode2020)processostrabalhistasderiscodeperdapossível,
estimadaemR$2.988(R$3.155em31dedezembrode2020).Partesubstancialdos
processossãoquestionamentosdeexͲfuncionáriosquediscutemsobrevínculoempregatício,
horasextras,equiparaçãosalarialeoutrosassuntos.
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(ii)

Fiscaisetributários
Noquedizrespeitoaosàscontingênciastributárias,aCompanhiaesuacontroladaestão
envolvidasem23processos,tantodenaturezajudicialcomoadministrativa.Aanálisede
probabilidadedeêxito,estabelecidacombasenoestudodosriscostributáriosenaavaliação
dosassessoresjurídicos,indicamosprognósticosdeperdapossível(compossibilidadede
umasaídaderecursosqueincorporambenefícioseconômicos).

Asprincipaisdiscussõesemmatériatributáriaestãorelacionadasa:
(i)

Autosdeinfraçãolavradosem2018pelaSecretariadaFazendadoEstadodeGoiáscontraa
Companhiaesuacontrolada,visandoacobrançadeICMS,multaejuros,soboargumentode
queasautuadasteriamrealizadooperaçõesinternaseinterestaduaissupostamentenão
enquadradasnascondiçõesestabelecidasnoTARE196/15.Duranteotrimestrefindoem30
desetembrode2021,trêsdosquatroautosdeinfraçãodestetemaforamarquivados,tendo
ocontenciososeencerradodeformafavorávelàempresa(R$364.000em31dedezembro
de2020).AguardaͲseojulgamentodoprocessoremanescentenaesferaadministrativa,cujo
valoremdiscussãoatingeummontantedeR$1.006em30desetembrode2021(R$858em
31dedezembrode2020).

(ii)

ACompanhiadiscutejudicialmenteaexigênciadacontribuiçãoresidualaoFUNDOPROTEGE
previstanosarts.7º,II,e9º,II,daLeinº14.469/03enoart.1º,§1ºe§3º,I,“c”,doAnexo
IX,doRCTEͲGO,objetivandoasuspensãodaexigibilidadedareferidataxa.Foideferida
medidaliminarparaoreferidoprocessoem19deoutubrode2018ealidesegueseucurso,
aguardandoͲsedecisãoemprimeirainstância.Ovalortotalemdiscussãoestáestimadono
montantedeR$99.288em30desetembrode2021(R$77.517em31dedezembrode2020).

(iii) AutosdeInfraçãoapontandosupostainfraçãoàlegislaçãoaduaneiraeinterposição
fraudulenta(comoempregode“simulação”)emoperaçõesde2013,2014,2015e2016
auditadas,comaaplicaçãodemultanovaloraduaneirodasmercadoriasimportadaspela
QUIMETALeCARVALHO,comfundamentonoartigo689,§1º,doDecretoFederal
nº6.759/2009(RegulamentoAduaneiro).Ovalortotalemdiscussãoatingeummontantede
R$3.786em30desetembrode2021(R$3.707em31dedezembrode2020).
(iv) Autosdeinfraçãolavradosem2020pelaSecretariadaFazendadoEstadodeGoiáscontraa
Companhia,visandoacobrançadeICMS,multaejuros,soboargumentodequeaautuada
teriarealizadooperaçõesinternaseinterestaduaissupostamentenãoenquadradasnas
condiçõesestabelecidasnoTARE196/15.AguardaͲseojulgamentodosprocessosnaesfera
administrativa.OvalortotalemdiscussãoatingeummontantedeR$671.185em
30desetembrode2021(R$660.943em31dedezembrode2020).
(v)

Autosdeinfraçãolavradosem2020pelaReceitaFederaldoBrasilcontraaCompanhiaesua
controlada,visandoacobrançadeIPI,multaejuros,soboargumentodequeaautuadateria
realizadooperaçõesdevendassemobservararegradeVTMprevistanalegislaçãodoIPI,
bemcomoadotouclassificaçãofiscalincorretaparadeterminadosprodutos.AguardaͲseo
julgamentodoprocessonaesferaadministrativaemprimeirainstância.Ovalortotalem
discussãoatingeummontantedeR$344.408em30desetembrode2021(R$337.781em
31dedezembrode2020).
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(vi) Autosdeinfraçãolavradosem2020pelaSecretariadaFazendadoEstadodeMinasGerais
contraaCompanhia,visandoacobrançadeICMS,multaejuros,soboargumentodequea
autuadateriarecolhidoICMSSTamenoremsaídassubsequentesdemercadorias
transferidasdoestabelecimentomatriz,bemcomoausênciaderecolhimentodoFEM.
AguardaͲseojulgamentodosprocessosnaesferaadministrativa.Ovalortotalemdiscussão
atingeummontantedeR$188.077em30desetembrode2021(R$175.177em
31dedezembrode2020).
(vii) Autosdeinfraçãolavradosem2021pelaSecretariadaFazendadoEstadodeGoiáscontraa
controladadaCompanhia,soboargumentodequeaautuadateriadeixadoderecolherICMS
incidentenaimportaçãodebensdestinadosaoativoimobilizado,bemcomorealizousaída
demercadoriasemdestacarnodocumentofiscaloICMSreferenteaoperaçãoesemefetuar
odébitocorrespondentenoLivroRegistrodeSaídas,correspondendoaumatributaçãofinal
inferioraprevistanalegislação.OvalortotalemdiscussãoatingeummontantedeR$65.190
em30desetembrode2021.
(viii) ACompanhiadiscutejudicialmenteaimplementaçãodaLeinº20.590/2019,quealterao
valordecomprometimentomínimodepagamentodeICMSanual,objetivandoanão
aplicabilidadedestaalteração.Foideferidamedidaliminarparaoreferidoprocessoem
novembrode2019ealidesegueseucurso,aguardandoͲsedecisãoemprimeirainstância.O
valortotalemdiscussãoestáestimadonomontantedeR$81.046em30desetembrode
2021.
18. RECEITA
Areconciliaçãodasvendasbrutasparaareceitalíquidaécomosegue:



Consolidado
Controladora
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020








418.910
1.225.467
398.898
1.099.475
419.018
1.226.038
398.974
1.099.790
1.225.467
398.898
1.099.475
419.018
1.226.038
398.974
1.099.790
418.910
















(11.512)
(32.869)
(10.098)
(36.131)
(63.002)
(184.005)
(54.927)
(157.072)


Vendasbrutas


Deduçõesdevendas:
Impostos(i)
Acordos,verbase
descontoscomerciais
(40.625)
(116.485)
(41.179)
(103.648)
(40.831)
(116.640)
(41.179)
(103.648)
(4.741)
(10.433)
(3.694)
(15.249)
(4.742)
(10.433)
(3.696)
(15.251)
Devoluções

(56.878)
(159.787)
(54.971)
(155.028)
(108.575)
(311.078)
(99.802)
(275.971)










1.065.680
343.927
944.447
310.443
914.960
299.172
823.819
362.032









(i)
OsimpostossobrevendasrecolhidosnaControladaSavoy,taiscomoIPIePiseCofinsmonofásico,sãoclassificadosnarubricade“custodasvendas”na
Controladora.Poroutrolado,noConsolidado,aclassificaçãodessesimpostospermanecenamesmarubricadacontroladaSavoy,oqueacabaimpactando
arubricade“Receitalíquida”.

ParafinsgerenciaisaAdministraçãoacompanhaareceitalíquidaconsolidadaporcategoria,conforme
demonstradoaseguir:



Cuidadoscomocorpo
Capilar
Cosméticos
Fragrâncias
Receitalíquida
36

01/07/2021a
30/09/2021

206.235
48.780
39.904
15.524
310.443
205

Consolidado
01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020



607.810
203.546
564.597
143.620
46.442
150.251
120.513
40.165
94.526
43.017
9.019
14.445
914.960
299.172
823.819
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Saláriosencargossociaiseoutros
Fretesesegurossobrevendas
Gastoscompropagandaepublicidade
Serviçosdemarketing
Serviçosprestados
Promoções,brindeseamostras
Pesquisademercado
Locaçãodeveículos
Provisõesparaperdasdecréditoesperadas
Viagenseestadas
Despesascomdepreciaçõeseamortizações
“Royalties”sobrevendas
Outrasdespesascomerciais

(b) Despesascomvendasemarketing





Matériaprima,embalagemerevenda
Mãodeobra
Provisões,perdasedescartesdeestoque
Depreciaçõeseamortizações
Outroscustos




(a) Custodasvendas

37

Controladora
Consolidado
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2020








(15.328)
(52.743)
(14.325)
(55.963)
(18.145)
(60.629)
(17.003)
(63.309)
(8.982)
(30.163)
(10.259)
(28.391)
(9.074)
(30.515)
(10.383)
(28.872)
(2.999)
(6.957)
(1.680)
(18.829)
(2.999)
(6.957)
(1.680)
(18.829)
(9.941)
(37.911)
(9.130)
(28.796)
(9.932)
(37.537)
(9.133)
(29.008)
(634)
(2.325)
(1.183)
(5.284)
(1.156)
(4.302)
(2.316)
(8.637)
(4.692)
(10.792)
(2.149)
(1.501)
(4.714)
(10.533)
(2.229)
(1.567)
(4.180)
(10.707)
(2.910)
(8.503)
(4.259)
(10.946)
(3.070)
(8.831)
(584)
(1.340)
(7)
(127)
(584)
(1.340)
(7)
(127)
(350)
1.194
(1.076)
(3.592)
(355)
1.186
(1.076)
(3.592)
(59)
(113)
(18)
(285)
(93)
(153)
(18)
(284)
(1.979)
(6.027)
(2.875)
(8.978)
(2.463)
(7.465)
(3.565)
(12.056)
(96)
(608)
(52)
(31)
(96)
(608)
(52)
(31)
(5.528)
(1.779)
(7.752)
(3.533)
(8.334)
(2.103)
(9.121)
(2.009)
(164.020)
(47.443)
(168.032)
(57.403)
(178.133)
(52.635)
(184.264)
(51.833)









Consolidado
Controladora
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2021








(269.128)
(777.384)
(226.318)
(607.505)
(152.114)
(453.973)
(137.314)
(347.001)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(18.436)
(54.007)
(20.425)
(51.520)
(538)
150
(92)
(7.041)
(1.558)
(6.671)
(2.236)
(14.162)
Ͳ

Ͳ
Ͳ
(7.979)
(24.447)
(8.066)
(26.423)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
(6.041)
(13.930)
(5.104)
(13.977)
(269.666)
(777.234)
(226.410)
(614.546)
(186.128)
(553.028)
(173.145)
(453.083)









19. ABERTURAPORNATUREZADASCONTASDECUSTOSEDESPESAS

CotyBrasilComércioS.A.
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Controladora
Consolidado
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2020










Saláriosencargossociaiseoutros
(9.478)
(31.366)
(16.688)
(41.555)
(10.312)
(33.648)
(17.320)
(43.703)
Despesascomdepreciaçõeseamortizações
(5.862)
(17.907)
(6.284)
(19.164)
(5.918)
(18.120)
(6.376)
(19.446)
Serviçosprestados
(7.569)
(14.065)
(2.937)
(6.617)
(7.610)
(14.993)
(3.531)
(7.780)
Viagenseestadas
(11)
(33)
38
(345)
12
(15)
28
(400)
Materiaisdeescritório
(78)
(379)
(97)
(109)
(78)
(398)
(97)
(119)
Contratodecompartilhamentodedespesas(i)
7.023
22.336
6.671
20.113
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(3.708)
(1.010)
(3.738)
(1.362)
(4.274)
(1.169)
(4.343)
(1.219)
Outrasdespesasadministrativas
(17.194)
(45.122)
(20.307)
(51.415)
(25.268)
(71.448)
(28.465)
(75.791)










(i) EssencialmentecontratodeprestaçãodeserviçosentreCotyeSavoy.

Despesasadministrativasegerais



Impostosestaduais
Impostosfederais
Multas
Alienação
Contingênciascíveis
Contingênciastrabalhistas
Recuperaçãodesinistro
Receitasdealuguéis
Receitaderoyalties
Outras(despesas)receitas(i)





Consolidado
Controladora
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020








841
38
375
201
836
(27)
355
145
(404)
(2.571)
(2.560)
(1.279)
(497)
(2.824)
(4.528)
(3.435)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(6)
(41)
(150)
(13)
(57)
(132)
(273)
(38)
(77)
(228)
(382)
(47)
(99)
(127)
(293)
(48)
(171)
(210)
(521)
(122)
(454)
13
(279)
(662)
(1.723)
(39)
(411)
(760)
(1.940)
661
1.061
(2)
(15)
661
1.431
(1)
(253)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
60
181
60
181
57
154
40
138
57
154
40
138
17.339
(226)
(3.653)
7.365
21.250
(747)
(6.808)
5.808
6.717
15.176
(3.121)
(6.585)
7.964
18.701
(5.763)
(12.582)









(d) Outrasdespesasoperacionais,líquidas

(c)

CotyBrasilComércioS.A.
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(f)





IOF
Jurospassivos
Outrasdespesasfinanceiras



Despesasfinanceiras



Rendimentodeaplicaçõesfinanceiras
Ganhoscambiaissobrederivativos
Jurosativos





(e) Receitasfinanceiras

39

Controladora
Consolidado
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020








(4)
(588)
(380)
(388)
(28)
(632)
(385)
(397)
(1.535)
(3.188)
(550)
(1.860)
(1.554)
(3.265)
(606)
(2.343)
13
(304)
(435)
(3)
(154)
(307)
(448)
Ͳ
(1.539)
(3.763)
(1.234)
(2.683)
(1.585)
(4.051)
(1.298)
(3.188)









Consolidado
Controladora
01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a 01/07/2021a 01/01/2021a 01/07/2020a 01/01/2020a
30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2020








1.234
3.920
1.407
4.182
1.903
5.113
1.519
4.408
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
408
408


174
71
968
205
366
83
1.016
111
1.345
4.094
1.478
5.150
2.516
5.887
1.602
5.424









(i) Nacontroladoraeconsolidado,osaldocompreendeomontantedeR$14.901eR$5.276noperíododenoveetrêsmeses,respectivamente,findosem30
desetembrode2021,decorrentedareceitadeprestaçãodeserviçosjuntoàWellaBrasil.Nosperíodoscomparativos,nãoháefeitodecorrentedesta
prestaçãodeserviço.

CotyBrasilComércioS.A.

CotyBrasilComércioS.A.

20. PATRIMÔNIOLÍQUIDO
a) Capitalsocial
Emdezembrode2020,osacionistashaviamaprovadoareduçãodecapitalsocialnomontantede
R$400.000,ecujopagamentoseriarealizadoaté31dedezembrode2021.Destemontante,no
períododenovemesesfindosem30desetembrode2021,R$150.000forampagosàtítulode
reduçãodecapitalàcontroladoradaCompanhia,CotyBV.Nomêsdejunhode2021,foiaprovada
umareintegralizaçãodecapitalnomontanteremanescentedeR$250.000medianteaemissãode
250.000.000(duzentosecinquentamilhões)novasaçõessubscritaseintegralizadaspeloacionista
CotyBV.
Comasalteraçõesacimamencionadas,ocapitalsocialdaCotyBrasilem30desetembrode2021
eradeR$2.353.313,dividoemaçõesordinárias,nominativasesemvalornominal,totalmente
subscritaseintegralizadas,conformedescritoaseguir:
Númerode
Capital
%
ações
(R$mil)
Participação
Sócios




CotyBV.
2.353.198.115
2.353.198
99,995%
HFCPrestigeInternationalCanadaINC
115.221
115
0,005%




2.353.313.336
2.353.313
100%
Total




Em20deabrilde2021,aCompanhiaalterouportransformaçãootipojurídicodesociedade
limitadaparasociedadeporações,convertendosuasquotasemaçõesordinárias.
Em24deagostode2021,osacionistasdaCompanhiaaprovaramaumentodecapitalsocial,em
queaintegralizaçãoestácondicionadaaocorrênciadeumaofertainicialdeaçõesnaB3.Esta
integralizaçãoseráfeitapormeiodatransferênciadedireitosdepropriedadeintelectualdetidos
pelaHFCPrestigeInternationalOperationsSwissSarl(EmpresadoGrupoCotyInc.),cujovalor
atribuídoédeR$539.211eresultaránaemissãode396.478.846açõesordinárias.Ovalor
atribuídotevecomobaseocustodeaquisiçãoreconhecidonasdemonstraçõesfinanceirasdaHFC
PrestigeInternationalOperationsSwissSarl,porserumatransaçãoentreentidadessobcontrole
comum,aCompanhiautilizouoconceitodecustohistóricoparaatribuirvaloraesteativo.A
quantidadedeaçõesaserememitidasequivaleaovalorpatrimonialporaçãodeemissãoda
Companhiaem30dejunhode2021queeradeR$1,36.
b) Reservadecapital
AReservadecapitalécompostapeloplanodeaçõesrestritas,videitem(c)abaixo:


R$mil


Saldoem31dedezembrode2019
Planodeaçõesrestritas(líquidodecancelamentos)
Planodeaçõesexercidas
Saldoem30desetembrode2020

Saldoem31dedezembrode2020
Planodeaçõesrestritas(líquidodecancelamentos)
Planodeaçõesexercidas
Saldoem30desetembrode2021
40
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248
1.780
Ͳ
2.028

178
1.645
(1.746)
77
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c) Planodeaçõesrestritas
ACotyInc.,controladoradaCompanhia,mantémplanosdeaçõesrestritas(“RestrictedStock
Units”)eplanosdeopçãodeação,paraosexecutivosdaCotyBrasil,comoobjetivodeestimular
osobjetivosealinhamentodosinteressesdaCompanhia.Adespesaéregistradaemumabase
“prorata”queseinicianadatadeoutorgaatéadatade“vesting”,emqueacontroladorada
Companhiatransfereodireito/opçãodecompradesuasaçõesaobeneficiário,eaCotyBrasilfica
responsávelapenasporreembolsarasuacontroladora,portanto,nãoháqualquerpotencial
diluidornaCotyBrasildecorrentedestastransações.Ovalorjustodoplanodeaçõesrestritasé
determinadonadatadaoutorga,baseadanamédiadopreçodeaçãodosúltimostrintadias,
enquantoovalorjustodoplanodeopçãodeaçãoébaseadonomodeloBlack&Scholes.A
provisãodosencargossociaiséatualizadamensalmentedeacordocomovalordofechamentoda
açãodaCompanhia.Atransferênciadefinitivadasaçõesrestritaseopçõesaosparticipantes
estarácondicionadaaocumprimentodeumprazodecarênciadetrês,quatroecincoanospara
cadaoutorgae,aofinaldoprazodecarência,oparticipantedeveráestarcomvínculocoma
Companhia,casocontrário,asoutorgasserãocanceladas.Emoutubrode2021,esteplanode
açõesrestritasfoidescontinuado,nãohavendonovasoutorgasapartirdoreferidomês,
permanecendoapenasaquelasvigentesatéentão,quepossuemvestingsentreosperíodosde
2021a2024.
Diantedodisposto,esteplanonãogeranenhumpotencialdiluidordeaçõesdaCompanhia.
Omontanteestimadodedespesas,referenteaosplanossupracitados,queaAdministraçãoespera
incorrer,semconsideraraprovisãodeencargossociaiseimpostos,paraospróximosperíodos,
bemcomoaquantidadedeações/opçõesdeaçõesdacontroladora(CotyInc.)queserão
transferidasaosbeneficiáriosdoplanoemcadaumdosreferidosperíodos,encontraͲse
evidenciadonoquadroabaixo:
Quantidade(em
Valordedespesas
milharesdeações asercontabilizado
dacontroladora)
porperíodo
Períodos



4ºtri/2021
155
510
2022
384
1.446
2023
138
424
60
55
2024
2.435
737
Total



Ototaldasdespesas,incluindoencargossociais,relativoaoprogramadeopçãodecomprasde
açõesreconhecidonoperíododenovemesesfindosem30desetembrode2021foideR$3.391e
R$3.718,nacontroladoraeconsolidado,respectivamente(R$1.497e1.654em
30desetembrode2020).
Em25deagosto,foiaprovadopelosacionistasdaCompanhiaumnovoPlanodeIncentivosde
LongoPrazo,noqualoConselhodeAdministraçãoficaráresponsávelpelaadministração,criaçãoe
demaisdefiniçõesdosfuturosprogramas.Atéadatadeautorizaçãodestasdemonstrações
financeiras,nãoforamconcedidosquaisquertiposdeincentivosrelacionadosaestenovoPlanode
IncentivosdeLongoPrazo.
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d) Reservadeincentivosfiscais
ACompanhiapossuiTermodeAcordodeRegimeEspecial(TARE)celebradocomoEstadode
Goiás,comvigênciaaté31dedezembrode2031.Paramanutençãodoregime,aCompanhiase
comprometeautilizarcentrosdedistribuiçãonoEstado,proporcionandoacriaçãodenovos
empregos,realizarinvestimentosnaplantautilizandoͲsemãodeobralocal,alémderecolherum
valormínimodeICMSanualmente.TaiscondiçõesestãosendoatendidaspelaCompanhiadesdeo
iníciodaTARE.
ConstituídadeacordocomoprevistonoCPC07(R1),item15b,areservadeincentivosfiscais
recebeaparceladesubvençãogovernamentalreconhecidosnoresultadodoexercício,emconta
redutoradeimpostos,eaeladestinadosapartirdacontadelucrosacumulados.
e) Reservalegal,reservasdelucrosaapropriaredividendos
Em20demaiode2021,emassembleiageralordináriaeextraordinária,osacionistasautorizaram
aconstituiçãodereservalegalnostermosdalei,de5%dolucrolíquidodoexercíciode2020,no
montantedeR$13.947,bemcomoautorizaramadistribuiçãodedividendos,nomontantede
R$2.694,quefoipagoem30desetembrode2021.

42



R$mil


Lucrolíquidototaldoexercíciode2020
(Ͳ)ConstituiçãodeReservaLegal(5%)
(Ͳ)ConstituiçãodeReservadeIncentivosfiscais
(=)Basedecálculodedividendos
(Ͳ)Dividendos(equivalentea25%)pagosemsetembrode2021
Saldodareservadelucrosaapropriarem30desetembrode2021


278.948
(13.947)
(254.222)
10.779
(2.694)
8.085

211
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Numeradorbásicoediluído
LucroLíquidodoperíodoatribuívelaossóciosda
Companhiautilizadonaapuraçãodolucrolíquido
básicoediluídoporação(emR$mil)

Açõesdisponíveis
(emquantidadedeações)
Médiaponderadadeaçõesemcirculaçãoutilizadasna
apuraçãodolucrolíquidobásicoporação
Médiaponderadadosdireitosdeaçõesconcedidos
utilizadasnaapuraçãodolucrolíquidobásicopor
ação

Médiaponderada
dasaçõesdisponíveis

LucroLíquidopor
açãobásicoediluídoͲR$





2.216.535.800

0,0576


2.353.313.336

0,0200


2.216.535.800

2.353.313.336

Ͳ






Ͳ


127.689


46.972


BásicoeDiluídoOperações
Continuadas
01/07/2021a
01/01/2021a
30/09/2021
30/09/2021







Básicoe
Diluído
Operações
descontinuadas

0,0147


2.595.211.769


Ͳ


2.595.211.769



38.027


Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ



37.411



75.438


Básicoe
Diluído
Operações
Total

0,0291


2.595.211.769


Ͳ


2.595.211.769

01/07/2020a30/09/2020





Básicoe
Diluído
Operações
Continuadas




Básicoe
Diluído
Operações
descontinuadas

0,0356


2.682.530.219


Ͳ


2.682.530.219



95.379


Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ



73.121




168.500


Básicoe
Diluído
Operações
Total
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0,0628


2.682.530.219


Ͳ


2.682.530.219

01/01/2020a30/09/2020





Básicoe
Diluído
Operações
Continuadas

DeacordocomopronunciamentotécnicoCPC41/IAS33ͲLucroporAção,natabelaaseguirestáreconciliadoolucrodosexercíciosfindosem30de
setembrode2021e2020comosvaloresusadosparacalcularolucroporaçãobásicoediluído.Considerandoqueasopçõesdecompradeaçõesnão
apresentaramefeitodilutivo,olucrolíquidoporaçãobásicoediluídoforamosmesmosemcadaumdosexercíciosapresentados,conformesegue:

21. LUCROPORAÇÃO
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22. TRANSAÇÕESCOMPARTESRELACIONADAS
(a) Transaçõesesaldos
Osprincipaissaldosdeativosepassivosassimcomoastransaçõesqueinfluenciaramoresultado
doperíodo,relativasaoperaçõesentrepartesrelacionadas,decorremdetransaçõesentrea
Companhiaecontroladores,associadas.Nasrelaçõescomerciaiscompartesrelacionadasos
preçosedemaiscondiçõescomerciaissãoestabelecidasconsiderandoascaracterísticase
naturezasdasreferidastransações.
Astransaçõescomerciaisdecompraevendadeprodutos,matériasͲprimas,contrataçãode
serviços,assimcomoastransaçõesfinanceirasdeempréstimosecaptaçãoderecursosentreas
Companhias,estãodemonstradasabaixo:
Compras:AcontroladaSavoyrealizacomprasdeinsumosematériaprimadeempresasdogrupo
CotyInc,localizadasnosEUAeEuropa.Adicionalmente,acontroladoraCotyrealizaascompra
dosprodutosfabricadospelacontroladaSavoy.
Vendas:AcontroladaSavoyrealiza,esporadicamente,vendasdeesmaltesparaaCotyChilee
CotyArgentina.
CotyBV:ACompanhiapossuiasaldoapagarparaacontroladoraCotyBVem31dedezembrode
2020nomontantedeR$400.000,dosquaisR$150.000forampagos,eorestantereintegralizado
aocapitalsocial.
Prestaçãodeserviços:ACotypossuicontratodeprestaçãodeserviçoscomacontroladaSavoy,
quecompreendeoapoioadministrativodasoperações.Adicionalmente,apartirde
1dedezembrode2020,comopartedoacordodavendadenegóciodeWella,aCompanhia
iniciouprestaçãodeserviçoparaaWellaBrasil,conformedetalhadonanotaexplicativanº7,a
naturezadossaldosarecebereapagarcomWellaBrasil,noâmbitodetalprestaçãodeserviço.
Reembolsodedespesas:Em30desetembrode2021,aCompanhiapossuíasaldoareceberea
pagarcomCotyUSA,decorrentedereembolsodedeterminadasdespesas.
ACompanhianãopossuioutrosrelacionamentosoutransaçõescompartesrelacionadas,que
nãoforamdivulgadosnestanotaexplicativa.




Saldosem30/09/2021
AtivoCirculante
Partesrelacionadas

Passivocirculante
Fornecedores
Passivocompartesrelacionadas

Saldosdoperíododenovemeses
findosem30/09/2021
Transações
Comprasdemercadorias/produtos

Despesas/receitasDiversas
Prestaçãodeserviços


44

Controladora30/09/2021
SavoyIndústria
COTY
deCosméticos
International
Wella
COTY
S.A.
BV
BrasilLTDA
França








1.149
82.642
Ͳ
Ͳ
1.149
82.642
Ͳ
Ͳ




(120.620)
(20.783)
Ͳ
Ͳ
(120.620)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(20.783)
Ͳ
Ͳ





(1.106.443)
(1.106.443)

22.336
22.336


213


Ͳ
Ͳ

14.901
14.901



Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ



Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ


CotyUSA

Total



1.064
1.064

(1.261)
Ͳ
(1.261)




84.855
84.855

(142.664)
(120.620)
(22.044)



Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ



(1.106.443)
(1.106.443)

37.237
37.237
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Saldosem31/12/2020
AtivoCirculante
Partesrelacionadas

Passivocirculante
Fornecedores
Passivocompartesrelacionadas

Passivonãocirculante
Partesrelacionadas

Saldosdoperíododenovemeses
findosem30/09/2020
Transações
Comprasdemercadorias/produtos
Compradeativoimobilizado

Despesas/receitasDiversas
Prestaçãodeserviços


Controladora31/12/2020
COTY
Coty
SavoyIndústria
Operations
deCosméticos WellaBrasil International
LTDA
COTYBV AmericasLLC
S.A.
BV










34.907
198
Ͳ
214
1.564
1.564
34.907
198
Ͳ
214





(60.316)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(52.081)
(52.081)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(60.316)








Ͳ
Ͳ
Ͳ (400.000)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ (400.000)
Ͳ






(813.158)
(813.158)
Ͳ

20.113
20.113


214


Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ



Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ



Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ



Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ


Total


36.883
36.883

(112.397)
(52.081)
(60.316)

(400.000)
(400.000)


(813.158)
(813.158)
Ͳ

20.113
20.113


45
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Saldos
AtivoCirculante
Clientes
Partesrelacionadas

Passivocirculante
Fornecedores
Passivocompartes
relacionadas

Passivonãocirculante
Partesrelacionadas

Períodode09mesesfindo
em30/09/2020
Transações
Vendasde
mercadorias/produto
Comprasde
mercadorias/produtos




Saldosem30/09/2021
AtivoCirculante
Clientes
Partesrelacionadas

Passivocirculante
Fornecedores
Passivocom
partesrelacionadas

Períodode09meses
findoem30/09/2021
Transações
Vendasde
mercadorias/produto
Comprasde
mercadorias/produtos
Prestaçãodeserviços




CotyBrasilComércioS.A.


(109.758)
Ͳ
(109.758)
Ͳ



(1.734)
Ͳ
(1.734)
Ͳ


Ͳ

Ͳ
Ͳ


(33.045)
Ͳ
(33.045)


Ͳ

Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ


HFCPrestige
InterOper




Ͳ
27
Ͳ
Ͳ
Ͳ
27


(84)
(23.241)
(84)
(23.241)

THEWELLA
CORPORATION

Ͳ


Ͳ




Ͳ
Ͳ
Ͳ

(464)
(464)

THEWELLA
CORPORATION

(2.467)


Ͳ


(2.467)

Ͳ

Ͳ
Ͳ


GaleríaProductorade
Cosméticos,S.deR.L.
deC.V.


Ͳ
Ͳ
Ͳ

(1.223)
(1.223)

(9.886)
Ͳ


Ͳ


(9.886)

Ͳ


GaleríaProductorade
HFCPrestige Cosméticos,S.deR.L.
InterOper
deC.V.




Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


(15.109)
(714)
(15.109)
(714)

Ͳ


Ͳ


Ͳ

(60.316)

Ͳ
Ͳ


Ͳ


Ͳ

Ͳ


COTYFrança


Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

(2.366)


Ͳ


(2.366)

Ͳ

Ͳ
Ͳ




Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ


Ͳ


Ͳ

Ͳ

(400.000)
(400.000)


COTYBV

(37.011)
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Consolidado31/12/2020

Ͳ


(37.011)

Ͳ


COTYInternational
BV




87.387
297
Ͳ
Ͳ
87.387
297


(60.316)
(3.609)
Ͳ
(3.609)

WellaBrasil
LTDA(i)

Ͳ
14.901


Ͳ


14.901

(20.783)


COTYInternational
BV




150.833
Ͳ
Ͳ
Ͳ
150.833
Ͳ


(20.783)
(7.594)
Ͳ
(7.594)

WellaBrasil
LTDA(i)

Consolidado30/09/2021

(216)


Ͳ


186


186


(216)
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ


CotyArgentina


77
77
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ


527


527

Ͳ


CotyArgentina


88
88
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ




Ͳ
Ͳ
Ͳ

(15)
(15)

HFCPrestige
Manufacturing

(244)
Ͳ


Ͳ


(244)

Ͳ




Ͳ
Ͳ
Ͳ

(16)
(16)

HFCPrestige
Manufacturing

Ͳ


222


222

Ͳ

Ͳ
Ͳ




45
45
Ͳ

Ͳ
Ͳ

CotyChile

Ͳ
Ͳ


44


44

Ͳ




7
7
Ͳ

Ͳ
Ͳ

CotyChile

Ͳ


Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ


CotyOperations
AmericasLLC


214
Ͳ
214

Ͳ
Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ

(1.522)




1.064
Ͳ
1.064

(1.522)
Ͳ

CotyUSA

(38.094)


408


(37.686)

(60.316)

(400.000)
(400.000)




88.047
122
87.925

(88.488)
(28.172)

Total

(158.633)
14.901


571


(143.161)

(22.305)




151.992
95
151.897

(46.202)
(23.897)

Total

CotyBrasilComércioS.A.

(b) RemuneraçãodopessoalͲchavedaAdministração 
OpessoalͲchavedaAdministraçãoincluiosdiretoresepresidentedaCompanhiaesua
Controlada.Aremuneraçãopaganoperíododenovemesesfindosem30desetembrode2021é
deR$3.413(R$4.747em30desetembrode2020)ecompreendesalários,benefíciosdecurto
prazoeremuneraçãobaseadaemações.
23. TRANSAÇÕESQUENÃOAFETAMOCAIXA
Duranteoperíodode9mesesfindosem30desetembrode2021e2020,aCompanhiarealizouas
seguintesatividadesdeinvestimentoefinanciamento,quenãoenvolveramcaixae,poressarazão,
nãoestãoincluídasnaDemonstraçãodeFluxodeCaixa:



Reconhecimentodeativosdedireitodeuso
Aquisiçãodeativoimobilizadoaprazo
Integralizaçãodecapitalsocialcomosaldode
mútuoapagarcomacontroladora



Consolidado
Controladora
30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020




(60.369)
(3.379)
(60.369)
(3.607)
(894)
(555)
(400)
(1.540)
250.000



Ͳ



250.000



Ͳ



24. COMPROMISSOS
ACompanhiaassinoucontratosdelocaçõesdeequipamentosquevariamentreumacincoanoseque
resultarãoemumadespesatotaldeR$609nospróximosexercícios.ACompanhiatambémestá
comprometidacomcontratosdeconsultoriademarketingepublicidadequevariamentreumedois
anoseresultarãoemumvalortotaldeR$29.425.
Oscompromissoscomprestaçõesdeserviçosincluemcontratosdeserviçosdelimpeza,serviçosde
informática,serviçosderelaçõespúblicas,entreoutros.Osprazosvariamentreoitomesesecinco
anoseresultarãoemumadespesatotaldeR$24.230.



Controladora
30/09/2021

Consolidado

31/12/2020

30/09/2021

31/12/2020


Compromissoscomlocações
Emumano
Deumacincoanos


Compromissoscommarketingepublicidade
Emumano
Deumacincoanos


Compromissoscomprestaçãodeserviços
Emumano
Deumacincoanos














167
Ͳ
167


28.760
665
29.425


12.768
6.197
18.965

256
105
361


22.393
692
23.085


11.965
11.085
23.050

585
24
609


28.760
665
29.425


17.764
6.466
24.230

1.324
282
1.606


22.393
692
23.085


19.219
12.698
31.917














48.557



46.496



54.264



56.608
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25. INFORMAÇÕESPORSEGMENTO
ACompanhiapossuiapenasumsegmentooperacionaldefinidocomoHigienePessoal,Perfumariae
Cosméticos,etemoseudesempenhoavaliado,comoumaúnicaunidadedenegóciosparafins
comerciaisegerenciais.Asinformaçõessãoapresentadasdeformaconsistenteparaoprincipal
tomadordedecisõesdaCompanhia,queéoCEO,responsávelpelaalocaçãoderecursoseavaliação
dasoperações.
26. COBERTURADESEGUROS
ACompanhiaesuascontroladasmantêmsegurosparadeterminadosbensdoativoimobilizado,itens
doestoque,bemcomopararesponsabilidadecivil.Oresumodasapólicesvigentesem30de
setembrode2021écomosegue:



Complexoindustrial,centrosdedistribuição,sitesadministrativos,
pesquisaedesenvolvimento,itensdeestoqueeelementosde
tempocontingente
Responsabilidadecivilgeral


2021SP009795_NEͲ20213ITRͲCoty_v7Ͳrev4NO.docx
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Consolidado
Vigência
Valorsegurado


1.008.264
10.616



31/03/2022
01/07/2022

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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ANEXO VIII - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
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Coty Brasil Comércio S.A.
(Anteriormente Denominada Coty Brasil Comércio Ltda.)

Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas Referentes ao Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2020 e
Relatório do Auditor Independente

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
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Declaração da Diretoria Estatutária

Em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria Estatutária da
Coty Brasil Comércio S.A. declara que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo e as
opiniões expressas no relatório de revisão especial dos auditores independentes; e (ii) com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Goiânia, 30 de julho de 2021.
Nicolas Fischer - Presidente
Breno Tordin Polli - Diretor Financeiro

222

Relatório da Administração
2020 – 2019 - 2018
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Mensagem da Administração
Concluímos um ano desafiador, repleto de aprendizados e de conquistas. Um ano bem diferente do que
havíamos inicialmente planejado, onde fomos testados em nossa resiliência, nunca perdendo de vista nosso
consumidor, nossos clientes, o cuidado com nossos colaboradores e a gestão de riscos.
Navegamos por um ano onde a pandemia tomou conta da dinâmica econômica e social, nos mantendo fiel a
nossa estratégia de democratização da beleza com muitas iniciativas inovadoras. Entre as iniciativas talvez a
mais emblemática foi a bem sucedida introdução da nova linha de esmaltes Risque Diamond Gel. Dentro da
companhia protegemos o resultado e o fluxo de caixa com muita austeridade, focado no controle dos custos
e com disciplina nos investimentos. Estas medidas resultaram em um EBITDA de R$ 235,0 milhões, um
incremento de 11% versus 2019, para uma margem de 19,8%.
O cuidado com nossos colaboradores foi, e segue sendo, a nossa principal preocupação. Implementamos um
Comitê de COVID-19 para coordenar as ações da companhia no enfrentamento da pandemia, onde
destacamos o trabalho remoto para uma grande parte dos funcionários, o apoio e cuidado para com os
funcionários operacionais, seja nas nossas instalações produtivas ou no trabalho nas lojas dos nossos clientes.
Também conseguimos apoiar a sociedade através da produção e doação de álcool em gel ao Governo do
Estado do GO e doações significativas para entidades não governamentais.
Durante 2020 reestruturamos nossa operação com a conclusão da venda do negócio de Wella Brasil, seguindo
a revisão estratégica do Grupo Coty no âmbito global.
2021 seguirá sendo um ano desafiador, porem certo de que temos a estratégia, os colaboradores e a disciplina
operacional para responder de forma ágil e flexível as oscilações mercadológicas, tenho certeza que
continuaremos encantando nossos consumidores e clientes com nossos produtos e serviços.

Nicolas Fischer
Diretor Presidente
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Destaques do Período
São Paulo, 12 de Maio de 2021 – Coty Brasil S.A. (“Coty BR”), companhia que atua no mercado brasileiro
de fragrâncias, cosméticos, produtos capilares e para cuidados com o corpo, divulga hoje seus resultados do
ano 2020. As informações operacionais e financeiras são consolidadas e estão apresentadas em milhares de
reais, exceto quando indicado de forma adversa. As comparações referem-se aos anos calendários 2018 e
2019, e contemplam apenas o resultado das operações continuadas; eliminado o resultado da venda da
operação do negócio de Wella no Brasil concluído em 01/Dez/2020.


A Receita Líquida do ano de 2020 foi de R$1.190 milhões, apresentando um crescimento acumulado de
2018 a 2020 de 7.5%, apesar das adversidades econômicas enfrentadas ao longo de 2020 como
consequência da pandemia de COVID-19.



O Lucro Bruto do ano de 2020 foi de R$508,6 milhões, 11,4% maior que 2018 devido ao ganho de
140bps de margem bruta, porém 240bps abaixo de 2019 devido ao impacto da desvalorização cambial
nos custos dos produtos.



O Lucro Líquido apresentou uma evolução significativa em 2020 para R$152,6 milhões; a Margem
Líquida apresentou evolução de 10,2% em 2018 para 12,8% em 2020.



O EBITDA do ano de 2020 foi de R$235,0 milhões com uma margem de 19,8%, um resultado que,
quando comparado aos anos anteriores, demonstra a resiliência das marcas e da companhia frente a
momentos adversos da economia.
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Indicadores
em milhares de Reais

2018

2019

2020

1.106,8

1.267,0

1.190,1

456,6

570,9

508,6

Despesas com vendas e marketing

(243,2)

(259,3)

(244,1)

Despesas gerais e administrativas

(93,2)

(101,8)

(103,0)

(6,3)

(77,9)

(4,6)

1,2

3,6

(2,2)

Imposto de renda e contribuição social

(2,2)

5,8

(2,1)

Resultado líquido das operações continuadas

112,9

141,2

152,6

Depreciação e amortização

(66,1)

(79,2)

(78,1)

42,7

31,9

16,9

180,0

211,1

235,0

Endividamento

(3.017,5)

(104,6)

(85,8)

Margem Bruta

41,3%

45,1%

42,7%

Despesas com vendas e marketing

‐22,0%

‐20,5%

‐20,5%

Despesas gerais e administrativas

‐8,4%

‐8,0%

‐8,7%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

‐0,6%

‐6,1%

‐0,4%

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

0,1%

0,3%

‐0,2%

Margem Líquida

10,2%

11,1%

12,8%

Margem EBITDA

16,3%

16,7%

19,8%

Índice Endividamento

967,8%

3,2%

3,0%

Receita Líquida
Lucro Bruto

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Receitas (despesas) financeiras, líquidas

Investimentos
EBITDA
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Desempenho operacional – Impactos do COVID-19
O contexto turbulento causado pela COVID-19 criou uma crise com repercussões no país, cujas
consequências sociais e econômicas impactam a vida das pessoas e Companhias.
Para administrar a volatilidade trazida pela pandemia, a companhia criou um comitê multifuncional com a
liderança a fim de endereçar ações de forma a proteger a saúde dos colaboradores e mitigar os possíveis
impactos financeiros, adotando as recomendações de saúde dos órgãos competentes. Entre elas: (1)
orientações e dicas semanais para combate ao alastramento do vírus através dos canais de comunicação
internos; (2) testagem em massa para COVID-19 em datas chaves e medição diária de temperatura dos
colaborados da fábrica e do centro de distribuição; (3) produção e doação de álcool em gel para o Governo
do Estado de Goiás, para a prefeitura de Senador Canedo e para colaboradores; (4) adoção de trabalho remoto
para todos os colaboradores das áreas administrativas; (5) cuidado extra com os colaboradores dos grupos de
risco em todas as áreas; (6) doações a entidades não governamentais.
Além dessas ações, para zelar pela saúde dos nossos colaboradores, fizemos a parada temporária da fábrica
e do centro de distribuição de Estado de GO, além da área administrativa, por três semanas durante Abril de
2020, a fim de conter o avanço inicial e permitir entendimento do risco – e também em Abril de 2021 da
fábrica e do centro de distribuição para conter o rápido alastramento do vírus no Estado de GO.
Em nosso negócio, sentimos uma desaceleração das vendas durante o 2º trimestre de 2020 devido às
restrições de circulação impostas pela pandemia, e tivemos impacto de absorção de custos no mesmo período
devido a parada da fábrica.
Como efeito subsequente, voltamos a sentir uma desaceleração do mercado no final do 1º trimestre de 2021
devido às restrições de circulação, e esperamos um impacto de absorção de custos fabris no 2º trimestre de
2021 similar ao do 2º trimestre de 2020.
Cientes dos impactos nas operações dos nossos clientes, fizemos acordos específicos durante o 2º trimestre
de 2020 para extensão temporária de prazos de recebimento para os clientes diretamente afetados pelas
medidas de restrição à circulação; tal incremento foi normalizado aos níveis históricos ao longo dos
trimestres seguintes. Em contrapartida, pudemos contar com o apoio de nossos fornecedores para extensão
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temporária de nosso prazo de pagamento como forma de compensar parcialmente o impacto no caixa ao
longo do 2º trimestre de 2020.
Com base nas informações disponíveis, não identificamos neste momento outras atualizações relevantes a
serem divulgadas em decorrência dos impactos causados pela COVID-19 nas operações e na posição
financeira individual e consolidada da Coty.

228

Receita Líquida
A Receita Líquida do ano de 2020 foi de R$1.190 milhões, apresentando um crescimento acumulado de 2018
a 2020 de 7.5%, apesar das adversidades econômicas enfrentadas ao longo de 2020 como consequência da
pandemia de COVID-19.
O crescimento de 2018 para 2020 foi alavancado pela nova estratégia de rota de mercado no categoria de
fragrâncias, pelas inovações em esmalte Risqué e pelo crescimento do categoria de Cuidados com Corpo; e
a redução de receita em 2020 versus 2019 se deu pelo efeito das restrições econômicas do COVID-19 no
categoria capilar e de cuidados com corpo.

Abaixo a análise da Receita Liquida das Categorias de Produtos

a) Cuidados com o Corpo
A Receita Líquida fechou 2020 em R$804,9 milhões, um crescimento de 5,9% versus 2018 e representando
67,6% da Receita Líquida da companhia em 2020, sendo este o categoria de maior representatividade e
composto por desodorantes, hidratantes para corpo, protetor solar, higiene bucal, produtos para barba e
sabonete líquido, através das marcas, entre outras, Monange, Bozzano, Paixao, Sanifill, Bitufo, Adidas e
Cenoura & Bronze. A Receita Líquida em 2020 foi impactada pelas restrições econômicas do COVID-19,
notadamente durante o 2º trimestre de 2020, tendo terminado o ano -8,3% versus 2019.
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b) Capilar
A Receita Líquida encerrou 2020 em R$205,5 milhões, uma redução de -5,2% versus 2018 e representando
17,3% da receita Líquida da companhia em 2020 com linhas de xampu, condicionador e tratamento capilar,
tintura e gel modelador, através das marcas Monange, Biocolor, Bozzano e NY Looks. A linha de produtos
capilares Monange foi relançada em 2019 com um novo posicionamento frente ao consumidor, alavancando
as vendas do categoria em +5,6% versus 2018, porem tendo revertido performance ao longo de 2020.

c) Cosméticos
A Receita Líquida fechou 2020 em R$146,8 milhões, representando 12,3% da Receita Líquida da companhia
neste mesmo ano, e entregando um crescimento acumulado de 15,0% em dois anos alavancado pelas
constantes inovações na marca Risque, líder do mercado de esmaltes (fonte: Nielsen Retail Index), através
do lançamento de coleções, tais como Astrologia, Muitas de Mim e K-Pop; parcerias com Coca-Cola e
Warner Brothers; e introdução da linha Diamond Gel posicionado em um categoria de preço mais elevado.

d) Fragrâncias
A Receita Líquida atingiu R$32,9 milhões em 2020 e tem crescido de forma significativa nos últimos 2 anos
com a implementação de uma operação com faturamento direto pela Coty Brasil aos clientes, permitindo
lançar inovações com maior eficiência e capturar sinergias de preço. A categoria de fragrâncias representou
2,8% das vendas em 2020, versus 0,2% em 2018.
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Lucro Bruto
O Lucro Bruto do ano de 2020 foi de R$508,6 milhões, 11,4% maior que 2018 devido ao ganho de 140bps
de margem bruta, porém 240bps abaixo de 2019 devido ao impacto da desvalorização cambial nos custos
dos produtos.
Importante notar que 2019 apresentou um ganho de margem bruta versus 2018 de +380bps, alavancado pela
execução de inovações em Risqué e por reajustes estratégicos de preço nas demais categorias.
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Despesas Operacionais
As despesas operacionais atingiram R$351,7, milhões em 2020, um aumento de 2,6% versus 2018,
representando 29,6% da receita líquida, 140bps a menos que 2018. A variação em valor absoluto se deveu a
inflação do período, parcialmente compensada pela eficiência no custo de fretes e limitação de verbas de
marketing pelas restrições impostas ao negócio pela COVID-19.

em milhares de Reais

2018

2019

2020

Despesas com vendas e marketing

(243,2)

(259,3)

(244,1)

Despesas gerais e administrativas

(93,2)

(101,8)

(103,0)

(6,3)

(77,9)

(4,6)

(342,7)

(439,0)

(351,7)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Despesas operacionais
Despesas com vendas e marketing

‐22,0%

‐20,5%

‐20,5%

Despesas gerais e administrativas

‐8,4%

‐8,0%

‐8,7%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

‐0,6%

‐6,1%

‐0,4%

Despesas operacionais

‐31,0%

‐34,6%

‐29,6%
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EBITDA
O EBITDA do ano de 2020 foi de R$235,0 milhões com uma margem de 19,8% , um resultado que, quando
comparado aos anos anteriores, demonstra a resiliência das marcas e da companhia frente a momentos
adversos da economia.

Reconciliação do EBITDA (em milhares de Reais)

2018

2019

2020

Lucro líquido (prejuízo) do período

112,9

141,2

152,6

(+) Receitas (despesas) financeiras, líquidas

(1,2)

(3,6)

2,2

(+) Depreciação e amortização

66,1

79,2

78,1

2,2

(5,8)

2,1

180,0

211,1

235,0

(+/‐) Imposto de renda e contribuição social
EBITDA
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Investimentos
A companhia imobilizou em 2020 R$16,9 milhões, uma redução de 47% frente a 2019 devido a parcimônia
de desembolso de caixa pelas restrições impostas pela COVID-19.

Resultado financeiro líquido
A companhia apresentou uma despesa líquida em 2020 de R$ (2,2) milhões, frente a uma receita líquida de
R$3,6 milhões em 2019 e R$1,2 milhões em 2018. O maior impacto foi ocasionado pela alta volatilidade da
moeda estrangeira, com o aumento da variação cambial negativa.
em milhares de Reais

2018

Receitas financeiras

2019

2020

4,9

9,7

7,1

Despesas financeiras

(2,3)

(5,7)

(4,9)

Ganhos (perdas) cambiais, líquidos(as)

(1,4)

(0,4)

(4,5)

1,2

3,6

(2,2)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

Endividamento
A companhia possuía ao final de 2020 um nível de endividamento de 3%.


A dívida com partes relacionadas do final de 2018 foi capitalizada para Patrimônio Líquido em 2019.



A companhia encerrou o ano de 2020 com R$17,8 milhões em arrendamento de contratos de leasing a
pagar.



A companhia possuía ao final de 2020 R$400 milhões de dívida com parte relacionada relativo à
redução de capital a pagar durante 2021.
em milhares de Reais

2018

Caixa e equivalente de caixa

2019

2020

192,2

33,8

332,8

‐

(36,7)

(17,8)

(2,6)

(1,8)

(0,8)

Partes relacionadas

(3.207,0)

(100,0)

(400,0)

Divida Líquida

(3.017,5)

(104,6)

(85,8)

Arrendamentos a pagar
Empréstimos

Patrimônio Líquido

(311,8) (3.252,6) (2.881,5)

Indice de endividamento líquido

968%
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores da
Coty Brasil Comércio S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Coty Brasil Comércio S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Coty Brasil
Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards ‐ IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards
Board ‐ IASB”.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”.
Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade ‐ CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Ênfases
Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Conforme descrito na nota explicativa nº 2.22 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os
valores correspondentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins
de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados em decorrência da adequação de
divulgações adicionais em conexão com o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores
Mobiliários ‐ CVM e para refletir ajustes e reclassificações necessários, conforme previsto no
pronunciamento técnico CPC 23 ‐ Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
A Deloitte refere‐se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de
firmas‐membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas‐membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global")
não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas‐membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a
quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas‐membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe
global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam
positivamente nossos clientes, conecte‐se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
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Operações descontinuadas
Chamamos a atenção para as notas explicativas nº 2.22 e nº 8 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, que apresentam reapresentações e divulgações em decorrência dos efeitos da classificação
dos ativos e passivos do negócio de “Professional Beauty” e “Retail Hair” como operação descontinuada,
como previsto no pronunciamento técnico CPC 31‐ Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada (IFRS 5). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos
uma opinião separada sobre esses assuntos.
Reconhecimento da receita e das atividades promocionais
Porque é um PAA
A Companhia realiza parte significativa de suas vendas para os distribuidores e o mercado varejista
nacional. A receita dessas operações é reconhecida após o faturamento e o atendimento das condições
estabelecidas pelas práticas contábeis quanto ao reconhecimento da receita, conforme divulgado na nota
explicativa nº 2.17 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
A Companhia utiliza alguns programas de atividades promocionais. Os custos dessas atividades são
registrados como redutores da receita de vendas em contrapartida de uma provisão, determinada com
base nas vendas realizadas, nas atividades correspondentes e nas estimativas significativas da
Administração. Em 31 de dezembro de 2020, R$154.564 mil foram reconhecidos como redutores da
receita. A Companhia registra uma provisão com base nas vendas realizadas e nas atividades
correspondentes, o que pode variar dependendo do contrato estabelecido entre a Companhia e o cliente.
Consequentemente, o assunto foi foco de nossa auditoria pelo risco de tais estimativas relacionadas a essas
atividades promocionais utilizarem premissas variadas, bem como pelo volume de transações e pela
relevância dos valores envolvidos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
(i)

Entendimento e avaliação do desenho, implementação e teste de efetividade operacional dos
controles internos que julgamos relevantes sobre o fluxo de transações de vendas, considerando a
natureza das diferentes atividades promocionais da Companhia.

(ii)

Entendimento e avaliação do desenho, implementação e teste de efetividade operacional dos
controles internos do processo e sobre a revisão das provisões das atividades promocionais.

(iii) Execução de testes, em base amostral, sobre as receitas registradas pela Companhia.
(iv) Analisamos as variações mensais dos saldos reconhecidos com descontos comerciais em relação à
receita bruta das vendas, considerando tendências, sazonalidade e informações históricas.
(v)

Testes, em base amostral, sobre a ocorrência, integridade e exatidão das atividades promocionais
reconhecidas e obtenção de evidência de que as tais atividades foram firmadas com o cliente e de que
os montantes foram devidamente registrados.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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(vi) Avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
Com base nos procedimentos de auditoria anteriormente descritos e nas evidências de auditoria obtidas,
consideramos que as premissas utilizadas pela Administração para estimar os custos a incorrer das
atividades promocionais, assim como as respectivas divulgações em notas explicativas, são aceitáveis no
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações
financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo
com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 ‐ Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em
relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê‐lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo
desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo‐nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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Fornecemos também à Administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Administração, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 13 de maio de 2021

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O‐8

Randal Ribeiro Sylvestre
Contador
CRC nº 1 SP 265237/O‐5

2021SP006488_PA ‐ 2020‐2019‐2018 ‐ Coty ‐ v10 (Master).docx

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

240

5

241

9
10
11

7

4
5a)
5b)
6
23
7

391.327
71.931
2.369.831
2.833.089

3.703.145

3.657.477

3.685.529

‐
2.200
45
2.245

189.550
511.914
‐
132.525
4.054
27.775
1.993
867.811

31/12/2018

343.328
98.278
2.355.452
2.797.058

‐
11.016
907
11.923

26.587
650.649
‐
135.558
1.642
29.927
4.133
848.496

Controladora
31/12/2019
(reapresentado)

334.524
71.121
2.340.926
2.746.571

‐
10.097
294
10.391

257.984
458.055
50.413
106.568
36.883
15.681
2.983
928.567

Nota
explicativa 31/12/2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TOTAL DO ATIVO

Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível

NÃO CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Tributos a recuperar
Outros ativos

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contas a receber ‐ produtos Wella
Estoques
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Outros ativos

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais ‐ R$)

COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.

3.895.705

‐
334.833
2.341.468
2.676.301

21.473
16.424
395
38.292

332.784
461.360
50.413
183.566
87.925
19.752
45.312
1.181.112

31/12/2020

3.781.359

‐
426.904
2.356.156
2.783.060

15.584
11.858
1.026
28.468

33.837
652.986
‐
216.542
‐
31.781
34.685
969.831

Consolidado
31/12/2019
(reapresentado)

3.844.246

1.02.04.01.02

‐
422.754
2.370.715 1.
2.793.469

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados

21
21
21

18

Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis

14
16
8

12
13
15

3.685.529

2.103.313
178
778.029
‐
2.881.520

1.238
556.509

400.000
146.993
8.182
96

58.497
92.998
7.443
26.384
664
1.198
60.316
247.500

Nota
explicativa 31/12/2020

23
17
15
14

CIRCULANTE
Fornecedores
Outras contas a pagar
Arrendamentos a pagar
Salários e encargos sociais a pagar
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Passivo com partes relacionadas

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÃO CIRCULANTE
‐ 1 Partes relacionadas
56.941 1 Imposto de renda e contribuição social diferidos
156 4 Arrendamentos a pagar
57.097
Empréstimos e financiamentos

192.159 1
514.587 1
‐4
222.756 2
3.048 1
31.044
30.086 1
993.680

31/12/2018

3.657.477

2.753.313
248
499.081
‐
3.252.642

3.258
208.834

100.000
84.450
20.069
1.057

52.740
95.852
13.483
29.642
739
3.545
‐
196.001

Controladora
31/12/2019
(reapresentado)

3.895.705

2.103.313
178
778.029
‐
2.881.520

‐
46.313
‐
265.464
‐
311.777
3.703.145

3.392
556.702

400.000
144.210
9.004
96

211.022
126.297
8.783
37.279
664
13.122
60.316
457.483

31/12/2020

266
3.238.169

3.207.000
29.155
‐
1.748

35.362
87.612
‐
27.192
759
2.274
‐
153.199

31/12/2018

3.781.359

2.753.313
248
499.081
‐
3.252.642

5.162
209.304

100.000
81.048
22.037
1.057

138.951
107.487
14.628
42.146
739
15.462
‐
319.413

Consolidado
31/12/2019
(reapresentado)

3.844.246

‐
46.313
‐
265.464
‐
311.777

1.346
3.249.711

3.207.000
39.535
‐
1.830

130.154
96.198
‐
40.866
793
14.747
‐
282.758

31/12/2018

6

COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais ‐ R$ ‐ exceto resultado por ação)

31/12/2020
Operações continuadas
Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

Controladora
31/12/2019
(reapresentado)

31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019
(reapresentado)

31/12/2018
(reapresentado)

19
20a

1.379.875
(930.219)
449.656

1.451.376
(936.554)
514.822

1.275.098
(847.158)
427.940

1.190.050
(681.480)
508.570

1.267.047
(696.191)
570.856

1.106.817
(650.174)
456.643

Despesas com vendas e marketing
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Equivalência patrimonial
Lucro operacional

20b
20c
20d
9

(223.155)
(69.157)
(1.412)
(8.660)
147.272

(235.354)
(68.861)
3.587
(47.652)
166.542

(219.833)
(67.301)
(2.589)
(16.884)
121.333

(244.066)
(102.960)
(4.634)
‐
156.910

(259.310)
(101.835)
(77.864)
‐
131.847

(243.244)
(93.157)
(6.335)
‐
113.907

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Ganhos (perdas) cambiais, líquidos(as)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas

20e
20f

6.733
(4.350)
33
2.416

8.945
(5.428)
95
3.612

4.670
(2.077)
5
2.598

7.126
(4.897)
(4.461)
(2.232)

9.677
(5.714)
(396)
3.567

4.907
(2.275)
(1.418)
1.214

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

149.688
17c

Resultado líquido das operações continuadas
Operações descontinuadas
Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido do exercício
Resultado por ação ‐ Operações Continuadas
Resultado por ação ‐ Básico e diluído

8

(3.850)

170.154
(23.223)

123.931
(5.757)

154.678
(2.102)

135.414
5.820

115.121
(2.237)

145.838

146.931

118.174

152.576

141.234

112.884

133.110

86.686

42.364

126.372

92.383

47.654

278.948

233.617

160.538

278.948

233.617

160.538

0,0577

0,0522

2,5516

0,0577

0,0522

2,5516

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais ‐ R$)

31/12/2020
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes

278.948
‐

Resultados abrangente total do exercício

278.948

Controladora
31/12/2019
(reapresentado)
233.617
‐
233.617

160.538
‐

278.948
‐

Consolidado
31/12/2019
(reapresentado)
233.617
‐

160.538

278.948

233.617

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2018
160.538
‐
160.538

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A. ‐ INDIVIDUAL E CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais ‐ R$)

Nota
explicativa
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Constituição de reserva de subvenção
Lucro líquido do período

21d

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aumento de capital
Redução de capital por pagamento
Plano de ações restritas
Constituição de reserva de subvenção
Lucro líquido do período

21a
21a
21b
20c

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Redução de capital por pagamento
Plano de ações restritas
Constituição de reserva de subvenção
Constituição de reserva de lucros
Lucro líquido do período

21a
21b
21d
21d

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Reserva de
subvenção
governamental

Reserva de
capital

Capital Social

Reservas de lucros
Reserva de
lucros a
apropriar

46.313

‐

104.926

‐

‐
‐

‐
‐

160.538
‐

‐
‐

46.313

‐

265.464

‐

3.207.000
(500.000)
‐
‐
‐

‐
‐
248
‐
‐

‐
‐
‐
233.617
‐

‐
‐
‐
‐
‐

2.753.313

248

499.081

‐

‐
(70)
‐
‐
‐

‐
‐
254.222
‐
‐

‐
‐
‐
24.726
‐

753.303

24.726

(650.000)
‐
‐
‐
‐
2.103.313

178

Lucros
(prejuízos)
acumulados

Patrimônio
líquido
consolidado
‐

(160.538)
160.538
‐
‐
‐
‐
(233.617)
233.617
‐
‐
‐
(254.222)
(24.726)
278.948
-

151.239
‐
160.538
311.777
3.207.000
(500.000)
248
‐
233.617
3.252.642
(650.000)
(70)
‐
‐
278.948
2.881.520

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais ‐ R$)

31/12/2020

Controladora
31/12/2019

31/12/2018

(reapresentado)

(reapresentado)

278.948

233.617

160.538

62.542
39.478
101
191
(60.760)
(73)
8.660
(33)
269
4.405
3.637
7.068
(2.526)
(1.957)

57.253
36.996
1.182
‐
‐
(102)
47.652
(94)
(1.472)
1.913
1.815
913
(13.211)
(2.273)

Redução (aumento) nas contas de ativos:
Contas a receber de clientes
Contas a receber ‐ produtos Wella
Estoques
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais e outros
Demais contas a receber

124.217
(50.413)
(3.391)
16.422
(439)
1.432

Aumento (redução) nas contas de passivos:
Fornecedores
Contas a pagar
Tributos a recolher
Salários e encargos sociais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Demais contas a pagar
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social, incluindo
operações descontinuadas

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

(reapresentado)

(reapresentado)

278.948

233.617

160.538

20.237
27.400
1.146
357
‐
18
16.884
(5)
137
1.463
‐
(5.004)
10.649
2.002

57.324
83.878
2.544
276
(47.166)
(2.376)
‐
5.949
805
5.983
3.880
7.068
72
(808)

31.148
85.719
5.139
342
‐
(125)
‐
614
(1.882)
2.768
2.101
969
(13.586)
77.138

19.442
71.265
6.814
991
‐
(96)
‐
1.511
76
2.483
‐
(5.004)
12.498
1.511

(101.061)
‐
13.552
4.868
‐
(1.924)

48.094
‐
(24.872)
(2.820)
‐
245

123.122
(50.413)
(46.065)
11.118
(419)
967

(100.790)
‐
21.459
(14.380)
‐
(6.160)

47.805
‐
(9.937)
(11.765)
‐
(7.092)

32.548
(1.864)
(2.346)
1.922
‐
(3.297)
454.741

17.378
9.171
(1.990)
2.586
(927)
(1.167)
304.675

‐
(26.866)
(2.237)
1.945
7.108
‐
(1.714)
234.705

94.677
839
(2.341)
322
(2.427)
(7.153)
518.604

8.244
10.452
(2.590)
1.399
(3.746)
(1.741)
336.109

‐
(15.374)
(2.680)
(2.231)
6.414
(1.935)
(1.719)
273.515

‐
‐
(1.669)
(772)
196
147.620

(60.003)
9.813
(3.918)
(925)
407
‐

‐
‐
(4.182)
(1.174)
365
‐

‐
‐
(16.624)
(858)
1.574
166.391

(60.003)
9.813
(30.119)
(981)
530
‐

‐
‐
(42.596)
(1.174)
205
‐

Ajustes em:
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação e amortização
Baixa de ativos
Resultado na baixas de ativos (sucateamento/doação)
Resultado com venda de negócio
Resultado na alienação de ativo imobilizado e intangível
Equivalência Patrimonial
Perda ou ganho cambial, líquido
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Provisão para demandas judiciais
Plano de ações restritas
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para perda de estoque
Provisão de perdas de impostos

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamento por incorporação de ativos líquidos
Caixa e equivalente de caixa recebido nas incorporações
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de intangíveis
Recebimento na alienação de ativos
Recebimento na alienação de negócios
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de redução de capital
Pagamento de empréstimos
Partes relacionadas
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do período
Caixa e equivalente de caixa no fim do período
Variação de caixa e equivalente de caixa

78

(279)

961

-

208

636

145.453

(54.905)

(4.030)

150.483

(80.552)

(42.929)

(350.000)
(18.797)

(400.000)
(12.730)

‐
(727)

(350.000)
(20.140)

(400.000)
(13.879)

‐
(759)

(3)

(66.543)

(368.797)

-

(412.733)

(67.270)

(370.140)

-

(413.879)

-

(66.635)

(67.394)

231.397
26.587
257.984

(162.963)
189.550
26.587

163.405
26.145
189.550

298.947
33.837
332.784

(158.322)
192.159
33.837

163.192
28.967
192.159

231.397

(162.963)

163.405

298.947

(158.322)

163.192

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTY BRASIL COMÉRCIO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais ‐ R$

31/12/2019

RECEITAS

Vendas de mercadorias, produtos e serviços incluindo
operações descontinuadas
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda/Recuperação de valores ativos
VALOR ADICIONADO BRUTO
Depreciação e Amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA SOCIEDADE

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

1.886.442

2.032.744

1.691.104

1.887.006

2.033.408

1.691.885

1.893.510

2.033.657

1.689.066

1.894.074

2.034.377

1.689.847

‐
(7.068)

‐
(913)

‐
2.038

‐
(7.068)

‐
(969)

‐
2.038
(1.002.862)

(1.217.480)

(1.343.447)

(1.213.741)

(1.006.367)

(1.187.002)

(1.111.788)

(1.140.255)

(1.029.012)

(800.488)

(816.081)

(721.800)

(155.671)
49.979

(197.644)
(5.548)

(165.407)
(19.322)

(226.720)
20.841

(269.184)
(101.737)

(232.928)
(48.134)

668.962

689.297

477.363

880.639

846.406

689.023

(39.478)

(36.996)

(27.400)

(83.878)

(85.719)

(71.265)

629.484

652.301

449.963

796.761

760.687

617.758

2.026

(35.449)

(9.057)

12.579

14.092

11.438

(8.660)
7.570
3.116

(47.652)
10.088
2.115

(16.884)
5.749
2.078

‐
7.983
4.596

‐
10.855
3.237

‐
5.999
5.439

631.510

616.852

440.906

809.340

774.779

629.196

Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Honorários da Administração
Pagamento baseados em ações

170.801

170.330

145.044

255.457

264.616

237.471

130.843
26.972
9.349
‐
3.637

130.435
27.649
9.070
‐
3.176

110.488
26.758
7.798
‐
‐

193.128
44.890
13.558
‐
3.881

199.594
48.132
13.441
‐
3.449

177.346
47.666
12.459
‐
‐

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

178.713

205.748

118.401

263.817

266.867

209.726

104.757
73.111
845

97.039
107.883
826

49.682
67.952
767

247.660
15.139
1.018

217.901
47.962
1.004

192.650
16.175
901

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

3.048

7.157

16.923

11.118

9.679

21.461

2.958
90

3.439
3.718

2.060
14.863

9.472
1.646

4.419
5.260

3.701
17.760

Remuneração de capitais próprios:
Lucros retidos do exercício

278.948

233.617

160.538

278.948

233.617

160.538

278.948

233.617

160.538

278.948

233.617

160.538

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

631.510

616.852

440.906

809.340

774.779

629.196

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros
Aluguéis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Coty Brasil Comércio S.A.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma

1

Contexto operacional

A Coty Brasil Comércio S.A (“Companhia” ou “Coty”), domiciliada no Brasil e controlada indiretamente pela
Coty Inc., possui sede em Goiânia e atua na produção e na comercialização de produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos, com um amplo portfólio de marcas tradicionais de cuidados pessoais. Dentre as
marcas do portfólio, destacam-se: Bozzano, Monange, Adidas, Risqué, Paixão, Cenoura & Bronze, Biocolor,
Bitufo, entre outras.
A produção de suas mercadorias é substancialmente realizada na controlada Savoy Indústria de Cosméticos
S.A. (“Savoy”) situada em Senador Canedo - GO.
O desenvolvimento de novos produtos é realizado pela Savoy através de seu Centro de Pesquisa e
desenvolvimento (CECI) em Barueri-SP.
A Companhia opera com dois Centros de Distribuição, um em Goiânia-GO e outro em Duque de Caxias - RJ

Em 2020, a Companhia completou a venda do negócio de Wella (“Professional Beauty” ou “PB” e
Retail Hair ou “RH”). Como consequência, tais negócios passaram a ser reportados como Operações
Descontinuadas a partir do exercício social de 2020, vide nota explicativa n° 8.
1.1.Incorporação da HFC
Em 31 de dezembro de 2018 foi aprovada a incorporação da HFC Brasil Comércio de Cosméticos Ltda.,
empresa que até então era controlada por empresas do grupo Coty Inc., pela Coty Brasil. A incorporação teve
por finalidade a reorganização societária, gerando aumento de eficiências operacionais, comerciais,
administrativas e de gestão, otimizando e reduzindo os custos administrativos e operacionais, implicando em
melhorias significativas na produtividade e lucratividade da Companhia. Por ser uma incorporação envolvendo
companhias sob controle comum, esta transação não gerou ganhos ou perdas para a Coty Brasil. Abaixo,
evidenciamos, os montantes dos ativos líquidos incorporados:

Coty Brasil
Ativo
Circulante
Disponibilidades (a)
Contas a receber
Estoques
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Outros ativos
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Tributos a recuperar

867.811
189.550
511.914
132.525
4.054
27.775
1.993
2.835.334
2.245
(-)
2.200

12
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31/12/2018
Ajuste de
HFC Brasil
incorporação

57.579
9.813
38.588
5.320
3.819
39
13.790
13.427
1.526
11.864

(63.640)
(60.003)
(1.947)
(2.691)
1.001
-

Consolidado

861.750
139.360
550.502
135.898
1.363
31.594
3.033
2.849.124
15.672
1.526
14.064

Coty Brasil Comércio S.A.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma

Coty Brasil
Outros ativos

31/12/2018
Ajuste de
HFC Brasil
incorporação

Consolidado

Investimentos em subsidiárias
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

45
2.833.089
391.327
71.931
2.369.831
3.703.145

37
363
363
71.369

(63.640)

82
2.833.452
391.327
72.294
2.369.831
3.710.874

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Partes relacionadas
Salários a pagar
Tributos a recolher
Contas a pagar
Não Circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisões para contingências
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva de lucros
Resultado acumulado no período
Total do Passivo

153.199
35.362
759
27.193
2.274
87.611
3.238.169
1.748
3.207.000
29.155
266
311.777
46.313
(6.769)
272.233
3.703.145

7.303
2.694
542
3.260
807
572
572
63.494
108.000
(44.506)
71.369

(2.692)
(2.692)
(60.948)
(108.000)
2.546
44.506
(63.640)

157.810
35.362
759
2
27.735
5.534
88.418
3.238.741
1.748
3.207.000
29.155
838
314.323
46.313
(4.223)
272.233
3.710.874

(a) Refere-se a envio de capital para os investidores HFC Prestige International Holding Luxembourg
Sarl – Luxemburgo no valor de R$ 59.860 e Galleria Co. – USA no valor de R$ 143. O efeito foi refletido no
fluxo de caixa, como “aquisição de controladas”.

2

Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas estão definidas a seguir.

2.1

Base de preparação
(a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB” e também de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”).

13
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Coty Brasil Comércio S.A.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
A Companhia e sua controlada também levou em consideração as orientações do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2021 de 29 de janeiro de 2021, adicionando informações em notas
explicativas quando necessário.
A Administração da Companhia afirma que aplicou a orientação técnica OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação
dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, e a Deliberação CVM nº 727/14, e declara que todas
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.
(b) Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor conforme
descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas ou recebidas em troca de bens e serviços.
(c) Julgamentos e estimativas
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados
reais.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Tais avaliações são reconhecidas nos períodos em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem: perdas para redução do valor recuperável de
contas a receber, estoques, ágio e intangíveis com vida útil indefinida, imposto de renda e contribuição social
diferidos, realização de tributos a recuperar, provisão para litígios e demandas judiciais, vida útil dos ativos e
mensuração dos arrendamentos.
(d) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia e de cada uma das Companhias incluídas nas
demonstrações financeiras consolidadas são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no
qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras consolidadas estão apresentadas
em milhares de Reais - R$ (“a moeda de apresentação”), que é também a moeda funcional da Companhia e de
sua Controlada.
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(e) Aprovações
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 13 de maio de 2021.
(f) Continuidade operacional
Os conselheiros têm, na data de aprovação das demonstrações financeiras, expectativa razoável de que a
Companhia possui recursos adequados para sua continuidade operacional no futuro próximo. Portanto, eles
continuam a adotar a base contábil de continuidade operacional na elaboração das demonstrações financeiras.
(g) Operações descontinuadas (CPC 31)
As operações descontinuadas decorrentes de componentes que foram baixados são divulgadas nas
demonstrações financeiras, separado do restante das operações da Companhia. As receitas e despesas de
operações descontinuadas e os ganhos e perdas resultantes das baixas de ativo mantidos para venda, são
apresentados em uma única rubrica “Resultado de Operações Descontinuadas”, líquido dos efeitos de imposto
de renda e contribuição social. A demonstração de resultado de 2019 e 2018, apresentada para fins comparativos,
foi reclassificada retrospectivamente.
(h) Impactos relacionados a Covid-19:
O contexto turbulento causado pela COVID-19 criou uma crise com repercussões no país, cujas
consequências sociais e econômicas impactam a vida das pessoas e Companhias.
Para administrar a volatilidade trazida pela pandemia, a companhia criou um comitê multifuncional com a
liderança a fim de endereçar ações de forma a proteger a saúde dos colaboradores e mitigar os possíveis impactos
financeiros, adotando as recomendações de saúde dos órgãos competentes. Entre elas: (1) orientações e dicas
semanais para combate ao alastramento do vírus através dos canais de comunicação internos; (2) testagem em
massa para COVID-19 em datas chaves e medição diária de temperatura dos colaborados da fábrica e do centro
de distribuição; (3) produção e doação de álcool em gel para o Governo do Estado de Goiás, para a prefeitura
de Senador Canedo e para colaboradores; (4) adoção de trabalho remoto para todos os colaboradores das áreas
administrativas; (5) cuidado extra com os colaboradores dos grupos de risco em todas as áreas; (6) doações a
entidades não governamentais.
Além dessas ações, para zelar pela saúde dos nossos colaboradores, fizemos a parada temporária da fábrica
e do centro de distribuição de Estado de GO, além da área administrativa, por três semanas durante abril de
2020, a fim de conter o rápido alastramento do vírus no Estado de GO.
Em nosso negócio, sentimos uma desaceleração das vendas durante o 2º trimestre de 2020 devido às
restrições de circulação impostas pela pandemia, e tivemos impacto de absorção de custos no mesmo período
devido a parada da fábrica (R$ 5.281).
Com base nas informações disponíveis, não identificamos neste momento outras atualizações relevantes a
serem divulgadas em decorrência dos impactos causados pela COVID-19 nas operações e na posição financeira
individual e consolidada da Coty.
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2.2

Nova norma, alteração e interpretação de normas

A Companhia e suas Controladas iniciaram o exercício 2020 com alteração e aplicação de novas normas que
passaram a vigorar em 01 de janeiro de 2020, cujos impactos são especificados a seguir:
2.2.1 Alterações às IFRSs e novas interpretações de aplicação obrigatória a partir do exercício corrente
Em janeiro de 2020, passaram a vigorar na Companhia e suas controladas as seguintes normas:


Atualizações do IAS 1 e IAS 8: As revisões do IAS 1 e do IAS 8 fornecem uma nova definição
de materialidade e como essa pode influenciar as decisões tomadas pelos usuários primários,
que foram analisadas pela Administração e não trouxeram impactos para a apresentação das
Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas.



Atualizações do IFRS 3: As alterações do IFRS 3 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 output - 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 - saída de recursos. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, mas podem impactar períodos futuros se
a Companhia operar com quaisquer combinações de negócios



Revisão do CPC 00 (R2): A nova revisão do CPC 00 (R2)/Conceptual Framework traz novos
conceitos, fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos,
além de esclarecer alguns conceitos importantes. A Companhia entende que essa revisão não
trouxe impacto para as suas demonstrações financeiras individuais e Consolidadas.



Deliberação CVM nº 854/2020: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou em 24 de
abril 2020, a Deliberação CVM 854, que aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos
Técnicos nº 15. O documento aprova e torna obrigatório, para as companhias abertas, as
alterações nos Pronunciamentos Técnicos CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48, emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, em decorrência da Reforma da Taxa de
Juros de Referência e está correlacionada com a revisão aprovada pelo International Accounting
Standards Board (IASB) em setembro de 2019 (IBOR Reform – phase 1), em função do
processo de reforma da taxa de juros de referência, relacionada com a previsão de
descontinuidade do uso da London Interbank Offered Rate (LIBOR) como taxa de juros de
referência após 2021. A Administração entende que estas emendas e a deliberação da CVM não
apresentaram impactos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas
controladas.
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Deliberação CVM nº 859/2020: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou em 7 de
julho de 2020, a Deliberação CVM 859, que aprova o Documento de Revisão de
Pronunciamentos Técnicos nº 16, referente ao CPC 06 (R2), emitido pelo CPC. O documento
aprova e torna obrigatório, para as companhias abertas, as alterações previstas no documento
acima, e que está correlacionada com a revisão aprovada pelo International Accounting
Standards Board (IASB) em 2020, em função dos impactos causados nos arrendamentos em
decorrência da COVID-19. Durante o exercício de 2020, não houve negociação ou benefícios
concedidos pelos proprietários dos imóveis arrendados pela Companhia, e, portanto, tal
deliberação não trouxe impacto.

2.2.2. Nova norma, alteração e interpretação de norma que ainda não está em vigor.
Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as IFRSs novas e revisadas
a seguir, já emitidas e ainda não aplicáveis:
Norma

Assunto

- IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e
IAS 28 (alterações)
- Alterações à IAS 1
- Alterações à IFRS 3
- Alterações à IAS 16
- Alterações à IAS 37
- Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–
2020

- Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua
Coligada ou Joint Venture
- Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes
- Referência à Estrutura Conceitual
- Imobilizado—Recursos Antes do Uso Pretendido
- Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato
- Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais
de Contabilidade, IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, IFRS 16 Arrendamentos, e IAS 41 - Agricultura

Os diretores não esperam que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as
demonstrações financeiras da Companhia em períodos futuros.

2.3

Base de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações da Coty e sua controlada, Savoy Indústria
de Cosméticos S.A. (participação de 100% no capital nos exercícios de 2018, 2019 e de 2020).
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem
direto a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de dirigir as atividades
relevantes da investida.
Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos pelo CPC 36 / IFRS 10 - Demonstrações
Consolidadas, dos quais destacamos os seguintes: (a) Todos os saldos intragrupo, receitas, despesas, ganhos e
perdas não realizados, oriundos de transações intragrupo, são eliminados por completo. (b) Eliminação das
parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não
circulante que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as sociedades. (c)
Eliminação do investimento relevante na proporção de seu respectivo patrimônio.
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2.4

Conversão de moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia (R$ - reais)
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos
pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da
Liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda
estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas
financeiras”.

2.5

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo
liquidez imediata, conversíveis em um montante conhecido de caixa, com risco insignificante de mudança de
valor, e com vencimentos no prazo de três meses ou menos da data da contratação. As aplicações financeiras
são registradas pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, até a data do balanço, os quais se
aproximam do seu valor justo e não excedem o seu valor de realização.

2.6

Contas a receber de clientes e outras

As contas a receber de clientes e outras correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de
mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de
recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a estimativa de perdas
de crédito esperadas (impairment).

2.7

Estoques

Os estoques são registrados ao custo e reduzidos ao seu valor líquido de realização, caso seja menor. O
método de avaliação dos estoques é o custo médio. O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração
compreende os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas
diretas de produção (com base na capacidade operacional normal). O valor líquido de realização é o preço de
venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados
necessários para efetuar a venda e a distribuição dos estoques.
A Companhia e sua controlada consideram em sua provisão para perdas nos estoques os seguintes
componentes: produtos descontinuados, materiais com giro lento, materiais com prazo de validade expirados
ou próximo da data de expiração e materiais fora dos parâmetros de qualidade ou danificados, registrados na
rubrica de “custos das vendas”.
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2.8

Operações de arrendamento mercantil

O CPC 06 (R2) tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do arrendamento, exigindo dos
arrendatários reconhecer os ativos de direito de uso e correspondentes passivos de arrendamento para todos os
contratos de arrendamento, a menos que apresentem as seguintes características que estão no alcance do
expediente prático da norma:
i) Contrato com um prazo inferior ou igual a doze meses (contratos de curto prazo); e
ii) Ativos de considerado valor imaterial (ativos de baixo valor), tais como, tablets e computadores
pessoais, pequenos itens de móveis de escritório e telefones.
Para esses arrendamentos, cujos contratos foram firmados ou modificados antes de 1º de janeiro de 2019, a
Companhia reconheceu até 31 de dezembro de 2018, os pagamentos de arrendamento operacional como despesa
operacional pelo método linear do período do arrendamento, de acordo com a norma e interpretação anterior.
A Administração da Companhia optou por usar o expediente prático para transição e não considerar os custos
iniciais na mensuração do ativo de direito de uso que corresponde ao valor inicial do passivo de arrendamento
mais os custos diretos iniciais incorridos, mantendo assim o valor do passivo inicial de arrendamento. A
depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com o prazo remanescente dos contratos
Como expediente prático, a norma CPC 06 (R2) permite ainda que o arrendatário não separe componentes de
não arrendamento e, em vez disso, contabilize qualquer arrendamento e correspondentes componentes de não
arrendamento como um contrato único. A Companhia usou esse expediente prático para o contrato de locação
de veículos que contempla a manutenção deles.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento incluem apenas
pagamentos fixos de arrendamento, deduzidos de eventuais incentivos de arrendamento a receber.
Esta norma afeta principalmente o reconhecimento de arrendamentos operacionais para os Centros de
Distribuição, Escritórios administrativos, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e locação de veículos
utilizados pelo departamento comercial.
Para o prazo de arrendamento foi considerado o período do contrato e as opções de rescisão e renovação por
vias judiciais cujo uso pela Companhia é razoavelmente certo. Os fluxos de pagamentos foram ajustados a valor
presente, considerando a taxa incremental de captação, uma vez que o taxa implícita não pode ser prontamente
determinada. A taxa incremental de captação corresponde a taxa de juros conforme cotações de mercado,
ajustadas ao risco de crédito da Companhia, prazo dos contratos e a natureza das garantias oferecidas, junto às
instituições financeiras que possuem relacionamento com a Companhia, nas datas iniciais de cada um dos
contratos de arrendamento.
O passivo de arrendamento é subsequentemente mensurado aumentando o valor contábil para refletir os juros
sobre o passivo de arrendamento (usando o método da taxa de juros efetiva) e reduzindo o valor contábil para
refletir o pagamento de arrendamento realizado. A Companhia remensura o passivo de arrendamento (e faz um
ajuste correspondente ao respectivo ativo de direito de uso) quando os pagamentos são atualizados
monetariamente conforme índice previsto nos contratos. Nesse caso, o passivo de arrendamento é remensurado
descontando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto não alterada.
Caso ocorra alteração do prazo de arrendamento ou alteração contratual que não seja contabilizada como um
arrendamento separado, o passivo de arrendamento será remensurado descontando-se os pagamentos de
arrendamento revisados usando taxa de desconto revisada na data efetiva da modificação.
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Não houve perda por valor recuperável dos ativos de direito de uso como resultado da aplicação do CPC 06
(R2).

2.9

Intangíveis
(a) Ágio

O ágio não é amortizado, mas é submetido ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente.
Para fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio é alocado à uma única unidade geradora de caixa, uma
vez que a Companhia opera em um segmento único de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. .
A unidade geradora de caixa a qual o ágio foi alocado é submetida anualmente ao teste de redução ao valor
recuperável ou, com maior frequência quando houver indicação de que a unidade poderá apresentar redução ao
valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda
por redução ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à
unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um dos
seus ativos.
(b) Software
Ativos intangíveis com vidas úteis definidas adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumulado. As licenças de software adquiridas são
capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos
para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável, que é de aproximadamente de
cinco anos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
(c) Direito de uso
As licenças adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo valor de aquisição.
Se parte do valor pago em uma combinação de negócios relaciona-se a relacionamento com clientes (carteira)
e fórmulas de produtos, elas são reconhecidas em uma conta específica do grupo Intangível e mensuradas pelo
seu valor justo na data da aquisição.
Esses custos são amortizados pela vida útil, determinada com base em estudos realizados à época da aquisição
e revisadas anualmente pela Administração, conforme abaixo:
Anos
20
20 a 30

Fórmulas de produtos
Relacionamento com cliente
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2.10

Imobilizado

(a) Ativos próprios
Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas e centros de distribuição. O imobilizado é
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução
ao valor recuperável (impairment). O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos
itens.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado,
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao
item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas
é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado, quando
incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
Edificações
Máquinas e equipamentos (Distribuidora e produtora)
Máquinas e equipamentos
Instalações
Outros equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Benfeitorias
Direitos de uso

40
2 a 34
10
10
3a7
4
7
5
4

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo
for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados

pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras despesas/receitas
operacionais líquidas" na demonstração do resultado.
(b) Ativos de direito de uso - Arrendamentos
Os ativos de direito de uso incluem a mensuração inicial do passivo de arrendamento correspondente e os
pagamentos de arrendamento efetuados na ou antes da data de início, deduzidos de eventuais incentivos de
arrendamento recebidos e eventuais custos diretos iniciais. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao
custo deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.
Os ativos de direito de uso são amortizados durante o menor período entre o prazo de arrendamento e a vida útil
do correspondente ativo. A depreciação começa na data de início do arrendamento.
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A Companhia aplica a CPC 01 (R1) para determinar se o ativo de direito de uso está sujeito à redução ao valor
recuperável e contabilizar eventuais perdas por redução ao valor recuperável identificadas consistentemente à
política adotada a “Ativos próprios”.

2.11

Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido
no período de até doze meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante. Elas
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o
uso do método de taxa efetiva de juros.

2.12

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a pagar, líquido dos
custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são
reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas em despesas financeiras. Os empréstimos
são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

2.13

Provisões e demais passivos, exceto empréstimos e financiamentos

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a melhor
estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada período de relatório,
considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos
fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses
fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante).

2.14

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e
diferido.
(i)

Impostos correntes

A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base no lucro tributável do exercício.
O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui receitas ou despesas
tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma
permanente.
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(ii) Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre os prejuízos,
base negativa de contribuição social e as diferenças temporárias nas datas de encerramento de cada exercício
entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável.
Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis,
e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando
for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais
diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.
Os impostos diferidos ativos ou passivos não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes do
reconhecimento inicial de ágios ou de outros ativos e passivos em uma transação que não afete o lucro tributável
nem o lucro contábil.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas de encerramento de cada exercício,
e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação
de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que
o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária nas
datas de encerramento de cada exercício ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada.
A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma
pela qual a Companhia espera recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.
(iii) Impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no
resultado do exercício, exceto quando estão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangentes
ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos
em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente.

2.15

Benefícios a empregados

A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em critérios da
matriz, ao lucro atribuível, vinculado a metas operacionais e quando a convenção coletiva é devidamente
homologada pelo sindicato para os funcionários. A Companhia também realiza pagamentos baseados em ações
aos seus executivos, conforme evidenciado na nota explicativa 21c.

2.16

Tributos sobre as vendas

A Companhia possui Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) celebrado com o Estado de Goiás, que
proporciona à Coty e suas controladas um Crédito Outorgado de ICMS utilizado para dedução do ICMS a pagar.
Os efeitos desse cálculo são registrados no resultado do exercício na rubrica “deduções de vendas”, sendo o
crédito efetuado mensalmente de acordo com a emissão de notas fiscais tributadas pelo ICMS.
Com o cumprimento das atividades operacionais perante a essa assistência governamental, a Coty considera
como subvenção governamental (Nota 21d). A Companhia considera as condições e obrigações que precisa
cumprir.
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No que tange às contribuições para Pis/Cofins, as mercadorias às quais a Companhia realiza produção, estão
sujeitas, em sua maioria, à sistemática de tributação monofásica, resultando em uma alíquota total de 12,50%
nas operações de venda da Savoy.

2.17

Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos
e mercadorias no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre Companhias
controladas.
(a) Receita com venda de produtos e mercadorias
As vendas dos produtos e mercadorias são mensuradas com base na contraprestação especificada no contrato
com o cliente e são reconhecidas quando for satisfeita a obrigação de desempenho, ou seja, quando o controle
sobre os produtos for transferido e aceito pelos clientes em suas instalações. As receitas são reconhecidas quando
o seu valor puder ser mensurado com confiabilidade e for provável que benefícios econômicos fluirão para a
Companhia. Para contratos que permitem ao cliente devolver as mercadorias, a receita é reconhecida na medida
em que seja altamente provável que uma reversão significativa no valor da receita acumulada reconhecida não
ocorrerá.
(b) Receita financeira
A receita de juros de um ativo financeiro é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos
futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita
de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do
principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa
futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse
ativo.

2.18

Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando forem parte
das disposições contratuais dos instrumentos e são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são acrescidos ao ou
deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.
2.18.1 Ativos financeiros
A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas
patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.
A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas locais e globais, que são definidas
pela acionista controladora da Coty Brasil, o que inclui a definição de estratégias e estabelecimento de sistemas
de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

24

261

Coty Brasil Comércio S.A.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma

Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo
de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a
custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio
de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:
Ativos financeiros mensurados a VJR – Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros mensurados a custo amortizado – Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao
valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido também no resultado.
Ativos financeiros mensurados a VJORA - Esses ativos são mensurados ao valor justo em outros resultados
abrangentes em função de sua característica de negociação antes do vencimento.
Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado a VJR:
• É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos
de caixa contratuais.
• Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de
principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como
mensurado a VJR:
• É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
• Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal
e juros sobre o valor principal em aberto.
Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como
mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
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2.18.2 Baixa de ativos financeiros
A Companhia baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
financeiro expirarem, ou quando a Companhia transfere o ativo financeiro e substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo para outra entidade. Na baixa de um ativo financeiro mensurado ao custo
amortizado, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contraprestação recebida e a receber é
reconhecida no resultado.
2.19 Segmento de negócios
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais informações
financeiras estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo tomador de decisões operacionais na decisão
de alocar recursos para um segmento individual e na avaliação de desempenho do segmento.
Tendo em vista que todas as decisões são tomadas com base em relatórios consolidados e que todas as decisões
relativas a planejamento estratégico, financeiro, de compras, de investimento e de aplicação de recursos são
efetuadas em bases consolidadas, conclui-se que a Companhia opera em um único segmento operacional de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.
2.20 Lucro por ação
Conforme o pronunciamento técnico CPC 41/IAS 33 - Resultado por Ação, o resultado deve ser apresentado
como básico e diluído, conforme divulgado na nota explicativa 22.
2.21 Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e sua distribuição durante
determinado exercício, e está sendo apresentada pela primeira vez para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018, conforme requerido pela legislação societária brasileira.
A demonstração do valor adicionado (DVA) individual e consolidada foi elaborada nos termos do CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações
financeiras, conforme normas contábeis brasileiras aplicáveis às companhias listadas na CVM, enquanto para
IFRS representam informação financeira adicional.
2.22 Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo reapresentadas, em conexão com
o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, tendo em vista
aprimoramentos de certas divulgações em notas explicativas. Desta forma, essas demonstrações
financeiras substituem as anteriormente emitidas.
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A Administração identificou ajustes e reclassificações que afetam o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019, bem como as demonstrações do resultado, resultado abrangente, mutações do
patrimônio líquido e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data. Adicionalmente, com
relação aos impactos no resultado, a Companhia procedeu com a reclassificação dos saldos
pertencentes ao negócio de Professional Beauty e Retail Hair para a rubrica de “resultado das
operações descontinuadas”, incluindo o resultado comparativo para o ano de 2019 e 2018, os quais
estão sendo reapresentados, como orienta a referida norma
Consequentemente, a Companhia está reapresentando as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas compreendendo esses exercícios de acordo com o previsto no CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros.
Os quadros a seguir demonstram os ajustes e reclassificações decorrentes de mudança de prática
contábil e correção de erro:
Balanço em 31 de dezembro de 2019
Controladora
Ativos

Item

Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Outros ativos
Ativos não circulante
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Tributos a recuperar
Outros ativos
Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivos
Passivos circulantes
Fornecedores
Outras contas a pagar
Arrendamentos a pagar
Salários e encargos sociais a
pagar
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher

(b)
(b)

(b)
(c)

(c)

Consolidado

Originalm
ente

Ajustes

Reapresen
tado

Originalm
ente

Ajustes

Reapresen
tado

26.587
650.649
135.558
1.642
29.927
4.133
848.496

-

26.587
650.649
135.558
1.642
29.927
4.133
848.496

33.837
652.986
216.542
31.781
34.685
969.831

-

33.837
652.986
216.542
31.781
34.685
969.831

11.016
907
11.923
394.808
98.809
2.355.452
2.849.069
3.709.488

(51.480)
(531)
(52.011)
(52.011)

11.016
907
11.923
343.328
98.278
2.355.452
2.797.058
3.657.477

52.740
95.852
13.384

99

52.740
95.852
13.483

29.642

-

739
3.545
195.902

99
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(b)
(b)

(c)

89.858
1.026
90.884
427.435
2.356.156
2.783.591
3.844.306

15.584
(78.000)
(62.416)
(531)
(531)
(62.947)

15.584
11.858
1.026
28.468
426.904
2.356.156
2.783.060
3.781.359

138.951
107.487
14.529

99

138.951
107.487
14.628

29.642

42.146

-

42.146

739
3.545
196.001

739
15.462
319.314

99

739
15.462
319.413

(c)
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Passivos não circulantes
Partes relacionadas
Imposto de renda e
contribuição social diferidos
Arrendamentos a pagar
Empréstimos e
financiamentos
Provisão para riscos
fiscais, trabalhistas e cíveis
Patrimônio líquido

100.000
(c)

84.665

Ref.

100.000

22.037

1.057

-

1.057

1.057

-

1.057

3.258

5.162

209.049

(215)

208.834

220.455

(11.151)

209.304

3.304.537

(51.895)

3.252.642

3.304.537

(51.895)

3.252.642

3.709.488

(52.011)

3.657.477

3.844.306

(62.947)

3.781.359

Originalmente
apresentados

-

(a)

(1.142.493)

205.939

(936.554)

772.330

(257.508)

514.822

(a)

(350.213)

114.859

(235.354)

(a)

(90.123)

21.262

(a)
(a)
(a)

Resultado antes do
imposto de renda e da
contribuição social

2.774
3.828
338.596
9.618
(5.329)
95

(b) e
(c)

-

5.162

Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2019
Controladora
Consolidado
Ajustes e
Ajustes e
Valores
Originalmente
Valores
reclassificações reapresentados
reclassificações
reapresentados
Ref
apresentados

Custos das vendas

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Ganhos (perdas)
cambiais, líquidos(as)
Receitas (despesas)
financeiras, líquidas

81.048

-

(463.447)

Equivalência
patrimonial
Lucro Operacional

100.000

22.037

1.914.823

(a)
(a),
(b) e
(c)

(11.151)

20.069

(a)

Despesas com vendas
e marketing
Despesas
administrativas e
gerais
Outras receitas
(despesas)
operacionais, líquidas

92.199

-

Receita líquida

Lucro bruto

100.000
(b) e
(c)

84.450

20.069

3.258

(b) e (c)

Total do passivo e
patrimônio líquido

(215)

1.451.376

813

(a)

1.679.104

1.267.047

(839.964)

143.773

(696.191)

839.140

(268.284)

570.856

(a)

(375.887)

116.577

(259.310)

(68.861)

(a)
(c)

(123.303)

21.468

(101.835)

3.587

(a) e
(b)

(77.187)

(77.864)

(a)

(677)
339.273

(51.480)
(172.054)

(47.652)
166.542

(a)

(673)
(99)

8.945
(5.428)

(a)
(a)

10.350
(5.614)

(a)

(614)

-

(412.057)

95

(207.426)
(673)
(100)
218

131.847
9.677
(5.714)
(396)

4.384

(772)

3.612

4.122

(555)

3.567

342.980

(172.826)

170.154

343.395

(207.981)

135.414

(57.468)

34.245

(23.223)

(57.883)

63.703

5.820

Imposto de renda e
contribuição social

(a) e
(b)

Resultado líquido das
operações
continuadas

(a)

-

146.930

146.930

(a)

-

141.234

141.234

Resultado das
operações
descontinuadas

(a)

-

86.686

86.686

(a)

-

92.383

92.383

(51.896)

233.616

(51.895)

233.617

Lucro Líquido do
exercício

285.512

28

265

(a) e
(b)

285.512
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Originalmente
apresentados
Lucro Líquido do
exercício
Outros resultados
abrangentes
Resultado abrangente do
exercício

285.512
285.512

Ref.

Originalmente
apresentados

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2019
Controladora
Consolidado
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
Valores
reclassificações
reapresentados
apresentados
reclassificações
reapresentados

(51.896)

233.616

285.512

-

-

233.616

285.512

(51.896)

(a)

1.617.704

(342.606)

Custos das vendas

(a)

(1.044.791)

197.633

(847.158)

572.913

(144.973)

427.940

(a)

(291.460)

71.627

(219.833)

(a)

(84.615)

17.314

(67.301)

(a)

(2.590)

1

(2.589)

Despesas com vendas
e marketing
Despesas
administrativas e
gerais
Outras receitas
(despesas) operacionais,
líquidas
Equivalência
patrimonial
Lucro Operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Ganhos (perdas)
cambiais, líquidos(as)
Receitas (despesas)
financeiras, líquidas

(a)

Resultado antes do
imposto de renda e da
contribuição social

1.275.098

(16.884)
177.364

(56.032)

(16.884)
121.333

5.483
(2.077)

(813)

4.670
(2.077)

5

-

233.617
-

(51.895)

233.617

Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2018
Controladora
Consolidado
Ajustes e
Ajustes e
Valores
Originalmente
Valores
reclassificações reapresentados
reclassificações
reapresentados Ref
apresentados

Receita líquida

Lucro bruto

(51.895)

-

5

(a)

1.400.477

(293.660)

1.106.817

(788.498)

138.324

(650.174)

611.979

(155.336)

456.643

(a)

(316.928)

73.684

(243.244)

(a)

(110.669)

17.512

(93.157)

(6.336)

1

(6.335)

(a)

(a)

(a)

178.046

64.139

113.907

5.720
(2.275)

(813)
-

4.907
(2.275)

(1.511)

94

(1.417)

3.411

(813)

2.598

1.934

(719)

1.215

180.775

(56.845)

123.931

179.980

(64.858)

115.122

(20.237)

14.481

(19.442)

17.205

Imposto de renda e
contribuição social

(a)

Resultado líquido das
operações
continuadas

(a)

-

118.174

118.174

(a)

-

112.884

112.884

Resultado das
operações
descontinuadas

(a)

-

42.364

42.364

(a)

-

47.654

47.654

160.538

-

160.538

160.538

-

160.538

Lucro Líquido do
exercício

(5.757)
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a) Efeitos decorrentes das reapresentações e divulgações dos seus resultados, como resultado das
operações descontinuadas, conforme previsto no pronunciamento técnico CPC 31/ IFRS 5, para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
b) Reconhecimento de perda estimada provisão para perdas de ICMS a recuperar na controlada Savoy, no
montante de R$ 78.000, na rubrica “outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” e o respectivo
efeito de imposto de renda e contribuição diferidos, no montante de R$ 26.520, resultando em uma
redução no resultado do exercício das demonstrações consolidadas de R$ 51.480. Com este registro, a
Savoy passou a apresentar um tributo diferido líquido ativo de R$ 15.584, e, portanto, esse montante
foi reclassificado do passivo não circulante para o ativo não circulante. Já na controladora, apenas foi
realizada a redução do saldo de investimento em contrapartida do resultado de equivalência patrimonial
no montante de R$ 51.480.
c) Reconhecimento de despesa de amortização (R$ 530) e juros (R$ 99) sobre arrendamento, que haviam
sido contabilizados no primeiro trimestre de 2020, mas que era referente ao exercício de 2019, bem
como o seu respectivo efeito nos tributos diferidos (R$ 215).
Exceto pela alteração do lucro líquido do exercício, a demonstração do resultado abrangente do exercício de 31
de dezembro de 2019 originalmente apresentada não sofreu alterações em função dos ajustes realizados. As
demonstrações das mutações do patrimônio líquido foram alteradas pelo lucro líquido do exercício e
constituições/reversões de reservas de lucros.
O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, de investimento e financiamento não sofreram alterações
com os ajustes realizados acima. No entanto, a Companhia, de forma a aprimorar a apresentação de alguns itens,
procedeu com algumas reclassificações entre as atividades operacionais, investimento se financiamentos nas
demonstrações de fluxo de caixa dos exercícios de 31 de dezembro de 2019 e 2018, conforme abaixo:
Em 31 de dezembro de 2019:
Consolidado

Controladora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento

31/12/201
9

Ajustes e
reclassificaçõ
es

31/12/2019
(reapresentad
o)

31/12/201
9

Ajustes e
reclassificaçõ
es

31/12/2019
(reapresentad
o)

303.595

1.080

304.675

335.333

776

336.109

(49.833)

(5.022)

(54.905)

(75.934)

(4.618)

(80.552)

(416.675)

3.942

(412.733)

(417.721)

3.842

(413.879)
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Em 31 de dezembro de 2018:
Consolidado

Controladora
31/12/2018

Ajustes e
reclassificações

31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2018

Ajustes e
reclassificações

31/12/2018
(reapresentado)

231.162
(3.541)
(64.216)

3.543
(489)
(3.054)

234.705
(4.030)
(67.270)

269.995
(42.463)
(64.340)

3.520
(466)
(3.054)

273.515
(42.929)
(67.394)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

A Companhia efetuou revisão de suas principais premissas na preparação das informações financeiras que estão
sendo reapresentadas, para avaliar necessidade de ajustes por eventos subsequentes como o requerido pelo CPC
24. Foram analisados, dentre outros: (i) a revisão das premissas do teste anual de impairment, cuja analise não
demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
dos exercícios de 2019 e 2018; (ii) análise de eventuais perdas de crédito esperadas do contas a receber, cuja
análise não demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste complementares; e (iii) a expectativa de
realização do imposto de renda diferido, que permanece a mesma originalmente divulgada nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.

3

Instrumentos financeiros

3.1 Instrumentos financeiros abertos por categoria
Os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas demonstrações financeiras, por categoria,
são os seguintes:
Controladora

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Ativos financeiros
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Total

257.984
508.468
36.883
803.335

26.587
650.649
1.642
678.878

189.550
511.914
4.054
705.518

332.784
511.773
87.925
932.482

33.837
652.986
686.823

192.159
514.587
3.048
709.794

Passivos financeiros
Custo amortizado
Fornecedores
Arrendamentos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Total

58.497
15.625
760
460.316
535.198

52.740
33.552
1.796
100.000
188.088

35.362
2.507
3.207.000
3.244.869

211.022
17.787
760
460.316
689.885

138.951
36.665
1.796
100.000
277.412

130.154
2.623
3.207.000
3.339.777

31

268

Coty Brasil Comércio S.A.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018
Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma

A Administração da Companhia e de suas controladas, considera que os instrumentos financeiros registrados
pelo seu valor contábil correspondem substancialmente aos montantes que seriam obtidos caso fossem
negociados no mercado.
Impairment de ativos financeiros
A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de
ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por
impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos)
de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram
incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é
reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado.
3.2 Objetivo da gestão dos riscos financeiros
A área de tesouraria da Companhia monitora e administra os riscos financeiros relacionados às operações por
meio de relatórios internos de riscos que analisam as exposições por grau e importância dos riscos. Esses riscos
incluem o risco de mercado (que no caso da Companhia, compreende apenas o risco de câmbio, visto que não
estamos sujeitos à variação de taxa de juros ou outros riscos de preços), o risco de crédito e o risco de liquidez.
A Companhia segue uma política de gerenciamento de risco, estabelecida pela Administração, a fim de avaliar
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Adicionalmente, são revistos, periodicamente, os limites
de crédito e a qualidade do capital de giro e endividamento das contrapartes, buscando minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
3.2.1 Risco cambial
O risco associado decorre da possibilidade de perdas devido a flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem
valores captados no mercado. O risco cambial da Companhia provém, basicamente, da importação de matériasprimas e produtos para revenda. Para as operações em moeda estrangeira relacionadas com o seu ciclo
operacional, não é adotado nenhum mecanismo de proteção a possíveis variações cambiais considerando o curto
prazo de pagamento, que em média é de 85 dias.
Os valores contábeis dos ativos e passivos monetários (em R$ mil) denominados em moeda estrangeira da
Companhia na data de relatório são conforme segue:
Consolidado
Passivo
(Fornecedores
Euro
Dólar
Total

Ativo
(adiantamentos)

(12.784)
(22.299)
(35.083)

542
66
608
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Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
descreve os riscos que podem gerar variações materiais no resultado da Companhia.
A análise de sensibilidade aqui apresentada foi determinada com base na exposição dos saldos contábeis em 31
de dezembro de 2020 e as variações de cotação no dólar norte-americano e do euro para conversões projetadas
para o exercício de 2021, com base no quadro apresentado acima.
A cotação do dólar futuro definida como cenário provável está contida nos relatórios de inflação divulgados
pelo Banco Central do Brasil – Focus – Relatório de mercado em 09 de abril de 2021. Já a previsão do euro
definida como cenário provável foi obtida com base na cotação do euro de 31 de março de 2021. Em relação
aos cenários foram utilizadas as premissas de gestão de risco da Companhia.
Os cenários considerados foram:
Cenário I - Provável: mais provável, avaliação da Administração conforme descritas no quadro abaixo.
Cenário II - Possível: apreciação/depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
Cenário III - Remoto: apreciação/depreciação de 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
Cenários
Cenário III

Cenário
II

Taxa

(-50%)

(-25%)

Cenário I
Mais
provável

USD
EUR

2,69
3,35

4,03
5,02

5,37
6,69

Cenários
Cenário
Cenário II
III
(+25%)

(+50%)

6,71
8,36

8,06
10,04

Cenários

Fornecedores líquido de
adiantamentos

Moeda
Dólar
Euro

31.12.20
5,19
6,38

Saldo
contábil
líquido
(22.233)
(12.242)

Cenário III

Cenários

Cenário II

(-50%)
10.731
5.824

(-25%)
4.980
2.614

16.555

7.594

Resultado
Variação cambial ativa
Variação cambial passiva

Cenário I
Mais
provável
(771)
(595)

Cenário II

Cenário III

(+25%)
(6.522)
(3.804)

(+50%)
(12.273)
(7.013)

(1.366)

(10.326)

(19.286)

3.2.1 Gestão de capital
A Companhia administra seu capital para assegurar que a mesma e sua Controlada possa continuar com suas
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas
em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da
Companhia permanece consistente aos períodos.
A estrutura de capital é formada pelo endividamento líquido (empréstimos e financeiros detalhados na nota
explicativa 14, deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa) e pelo patrimônio líquido.
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A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital.
Índice de endividamento
O índice de endividamento no fim do período de relatório é o seguinte:
Controladora
2019

2018

2020

2019

2018

257.984

26.587

189.550

332.784

33.837

192.159

(15.625)

(33.552)

(17.787)

(36.665)

(760)

(1.796)

(2.507)

(760)

(1.796)

(2.623)

(400.000)

(100.000)

(3.207.000)

(400.000)

(100.000)

(3.207.000)

(158.401)

(108.761)

(85.763)

(104.624)

(3.017.464)

(2.881.520)

(3.252.642)

(311.777)

(2.881.520)

(3.252.642)

(311.777)

5%

3%

969%

3%

3%

968%

Caixa e equivalente de
caixa
Arrendamentos a
pagar
Empréstimos
Partes relacionadas (i)

Dívida líquida

Patrimônio Líquido

Consolidado

2020

Índice de
endividamento líquido

(3.019.957)

(i) A dívida está definida pelo saldo de mútuo que está classificado ao longo prazo, conforme detalhado
na nota explicativa de partes relacionadas nº 23.
(a) Risco de liquidez
A Companhia acredita que os fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e linhas
de crédito disponíveis são suficientes para financiar os compromissos financeiros e pagamentos de dividendos
no futuro.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os
valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
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Consolidado
2020
Acima de 1
ano

Menos de um ano
Passivo
Fornecedores
Partes relacionadas
Arrendamentos a pagar
Empréstimo
Total

(211.022)
(9.137)
(680)
(220.839)

Total geral

(400.000)
(10.622)
(100)
(410.722)

(211.022)
(400.000)
(19.759)
(780)
(631.561)

(b) Risco de crédito
A Coty está exposta ao risco de crédito para caixa e equivalentes de caixa mantidos com instituições financeiras
e na posição do contas a receber geradas nas transações operacionais do negócio.
Para bancos e instituições financeiras, a Companhia tem como política a diversificação das suas aplicações
financeiras em instituições financeiras de primeira linha, com classificação rating local mínima de BBB-. Em
31 de dezembro de 2020, os bancos que operam aplicações financeiras com a Companhia possuem um rating
local de AAA.
Para minimizar as possíveis perdas com inadimplência de seus clientes, a Companhia adota uma política de
gestão rigorosa na concessão de crédito, consistindo em análises criteriosas do perfil dos clientes, bem como
monitoramento tempestivo dos saldos a receber.
A Companhia apresenta saldo de perdas com crédito esperadas no montante de R$ 7.041 (R$ 2.974 em 31 de
dezembro de 2019 e R$ 3.773 em 31 de dezembro de 2018), para cobrir os riscos de crédito.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma perda
relevante decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já provisionado.

4

Caixa e equivalente de caixa

O saldo da rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Companhia, líquido de saldos
bancários a descoberto.
2020
‘
Caixa e bancos
Aplicações financeiras

4.084
253.900
257.984

Controladora
2019
9.473
17.114
26.587

2018

2020

5.652
183.898
189.550

5.381
327.403
332.784

Consolidado
2019
9.865
23.972
33.837

2018
5.704
186.455
192.159

As aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários são remuneradas por taxas variáveis de 99%
a 102% do CDI em 2020, 2019 e 2018, tendo como contraparte bancos de primeira linha. A Companhia também
possuía aplicações financeiras de curto prazo (Produto Compromissada), remunerados a taxa de 50% a 70% do
CDI sem incidência de IOF.
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5

Contas a receber
a) Contas a receber de clientes e partes relacionadas

2020
Clientes no país
Clientes – partes
relacionadas
Provisão para perdas de
crédito esperadas

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

465.040

653.566

515.599

468.279

655.772

517.981

465.040

653.566

88
515.687

122
468.401

188
655.960

379
518.360

(6.985)

(2.917)

(3.773)

(7.041)

(2.974)

(3.773)

458.055

650.649

511.914

461.360

652.986

514.587

2020
441.098
17.756

Controladora
2019
618.200
23.185

2018
491.472
21.801

Composição por vencimento

A vencer
Vencidos até 90 dias
Vencidos de 91 dias até
180 dias
Vencidos acima de 181
dias

-

2020
444.396
17.763
-

Consolidado
2019
620.346
23.376

2018
494.040
21.907

10.126

2.413

10.126

2.414

6.186

2.055

-

6.242

2.112

-

465.040

653.566

515.687

468.401

655.960

518.360

O prazo médio de crédito na venda de produtos varia entre 70 e 90 dias em 2020, 2019 e 2018 com cobrança de
juros sobre as contas a receber a partir do primeiro dia de vencimento da fatura. Os encargos mensais
correspondem a 6% sobre o saldo em aberto, com margem de negociação.
A Companhia efetua regularmente uma análise histórica de seus recebíveis com o objetivo de aprimorar o
cálculo das perdas estimadas, que considera o risco da indústria, histórico de perdas e riscos de créditos
associado a cada faixa de vencimentos, além de incluir no valor da estimativa o valor integral dos saldos
vencidos acima de 180 dias. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui uma estimativa de R$ 6.985 e
R$ 7.041, na controladora e consolidado, respectivamente, e entende ser suficiente para fazer face às perdas de
crédito esperadas.
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Movimentação da Provisão de Perdas de Crédito Esperadas:

Saldo em 31/12/2017
(Adições)/reversões líquidas do exercício
Baixas do exercício
Saldo em 31/12/2018
(Adições)/reversões líquidas do exercício
Baixas do exercício
Saldo em 31/12/2019

Controladora
(8.777)
2.037
2.967
(3.773)
(1.762)
2.618
(2.917)

Consolidado
(8.777)
2.037
2.967
(3.773)
(1.819)
2.618
(2.974)

(6.444)
2.376
(6.985)

(6.444)
2.377
(7.041)

Adições/reversões líquidas do exercício
Baixas do exercício
Saldo em 31/12/2020

b) Contas a receber – operação com Wella
Controladora
2019

2020
Clientes de produtos
Wella (i)

2018

2020

Consolidado
2019

2018

50.413

-

-

50.413

-

-

50.413

-

-

50.413

-

-

(i) Contas a receber com clientes – produtos Wella, referente às vendas de produtos PB e RH realizados a partir
de 1º de dezembro de 2020 com montante de R$50.413 em 31 de dezembro de 2020. Conforme acordo realizado
com a Wella Brasil, descrito na nota explicativa nº 8, o risco de crédito destes saldos a receber permanece com
a Wella Brasil.

6

Estoques
2020

Produto acabado e revenda
Produto semi-acabado
Matéria-prima
Manutenção e suprimentos

Provisão Estoques

Controladora
2019

111.009

145.450

-

-

382

2018
155.700

2020

Consolidado
2019

2018

86.314

114.736

130.716

-

14.685

10.308

9.503

-

-

75.882

90.009

93.527

135
111.526

155
145.605

83
155.783

17.268
194.149

17.888
232.941

18.995
252.741

(4.958)

(10.047)

(23.258)

(10.583)

(16.399)

(29.985)

106.568

135.558

132.525

183.566

216.542

222.756
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A tabela abaixo apresenta a movimentação da provisão
Controladora
(12.779)

Consolidado
(17.658)

Adições do exercício (a)
Baixas do exercício (b)
Saldo em 31/12/2018
Adições do exercício (a)
Baixas do exercício (b)
Saldo em 31/12/2019

(14.483)
4.004
(23.258)
(4.435)
17.646
(10.047)

(24.127)
11.800
(29.985)
(12.058)
25.644
(16.399)

Adições do exercício (a)
Baixas do exercício (b)
Saldo em 31/12/2020

(7.600)
12.689
(4.958)

(12.921)
18.737
(10.583)

Saldo em 31/12/2017

(a) Referem-se à constituição de provisão para perdas por descontinuidade, validade, qualidade e realização
dos estoques, de acordo com a política estabelecida pela Companhia.
(b) Compostas pelas baixas dos produtos descartados pela Companhia.
O saldo de estoques líquido da provisão de perda em 31 de dezembro de 2019 e 2018 contém um montante de
R$ 53.747 e R$ 61.175 no consolidado referente aos produtos dos negócios de Wella.

7 Tributos a recuperar
(a) Composição dos tributos a recuperar

ICMS a recuperar
ICMS sobre imobilizado
ICMS ST a recuperar
PIS e Cofins a recuperar
IRRF sobre aplicações financeiras
IRPJ e CSLL a recuperar
Provisão perda de impostos
Outros impostos
Circulante
Não-Circulante

2020
6.466
3.598
6.392
1.295
3.637
4.390
25.778
15.681
10.097

Controladora
2019
2018
9.353
845
3.707
2.200
15.678
22.865
2.164
1.110
5.528
1.084
4.513
1.871
40.943
29.975
29.927
27.775
11.016
2.200

38
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2020
88.318
2.115
3.598
6.392
1.391
6.279
(78.000)
6.083
36.176
19.752
16.424

Consolidado
2019
83.786
3.943
3.707
15.678
2.238
5.550
(78.000)
6.737
43.639
31.781
11.858

2018
47.201
8.386
2.200
22.991
1.130
4.116
1.961
87.985
31.044
56.941
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(b) Realização de ICMS a recuperar
Anualmente a Controlada Savoy elabora um estudo que tem como objetivo a projeção da capacidade
de utilização do crédito de ICMS nos próximos 5 anos. A expectativa de realização do ICMS a
recuperar é baseada na projeção de operações, crescimento e lucratividade, gestão operacional,
legislação do ICMS de Goiás e geração de débitos para consumo desses créditos em Goiás.
A Administração da Companhia possui controles de monitoramento sobre a aderência do plano
estabelecido e, a cada semestre, reavalia e inclui eventuais novos elementos que contribuem para a
realização do saldo conforme esperado. Com a alienação do negócio de Wella, a controlada atualizou
o estudo de recuperabilidade do crédito de ICMS com o novo cenário e constatou uma diminuição na
capacidade de compensação dos créditos.
Diante do cenário acima exposto, em dezembro de 2019, a Controlada provisionou R$78.000 como
perda de ICMS. Importante ressaltar que os créditos não expiram e permanecem registrados nos livros
fiscais e contábeis.

8

Operações descontinuadas
Resumo
Em 30 de novembro de 2020, a Coty Inc. (controladora da Coty Brasil) e a Rainbow UK Bidco Limited (“KKR
Bidco”), celebraram um acordo global relativo a venda das linhas de negócio de PB e RH, incluindo as marcas
Wella, Clairol, OPI e GHD (juntas, Negócio de Wella). Como resultado dessa operação, foi criada uma Joint
Venture onde a Coty Inc. detém 40% da Rainbow JVCO LTD e subsidiarias ("Wella").
Na mesma data, a Coty Brasil e a Savoy Indústria de Cosméticos S.A. (“Savoy”), detidas indiretamente por
Coty Inc., e a Wella Brasil Ltda. (“Wella”), detida indiretamente por Rainbow UK Bidco Limited, celebraram
o “Local Implementation Agreement”, documento que dispõe sobre as regras específicas aplicáveis à
implementação da Venda no Brasil.
Em consequência da operação acima, os resultados dos negócios de Wella (PB e RH) passaram a ser
apresentados como operações descontinuadas, e como tal, foram excluídos do resultado das operações
continuadas nas demonstrações do resultado de todos os exercícios apresentados conforme CPC 31.
O Local Implementation Agreement prevê um período de transição regido por novos contratos celebrados entre
as sociedades brasileiras objetivando segregar os negócios de PB e RH (“carve-out”). As partes concordaram
em estruturar o “carve-out” em duas fases, que foram denominadas de “First Closing” e “Second Closing”.
1º parte (“First Closing”): a primeira parte teve início em 30 de novembro de 2020, e compreende a venda do
acervo líquido relativo às atividades de vendas e marketing dos negócios de PB e RH (tais como computadores
e outros imobilizados de escritório), e cessão de contratos e transferência de empregados, todos relacionados
com funções estratégicas do negócio. Durante essa primeira fase, a Coty Brasil continuará a desempenhar parte
das funções que vinha realizando, como adquirir e vender todo o estoque de produtos, matéria-prima e produtos
acabados em seu nome próprio, mas de acordo com a orientação da Wella, no âmbito de um contrato de
prestação de serviços de gestão estratégica celebrado entre Wella e Coty Brasil.
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Como parte desse acordo foram transferidos à Wella determinados recebíveis referentes ao negócio de PB e
contratos de trabalho de determinados funcionários, juntamente com seus valores envolvidos. Os efeitos no
resultado referente a essa etapa estão listados abaixo e foram incluídos no resultado das operações
descontinuadas, na rubrica de “outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”:

Valor recebido
Baixa de ativos líquidos, transferidos à Wella (i)
Ganho com a venda do negócio

Consolidado
166.391
(119.225)
47.166

(i) Compreende o valor contábil da carteira de recebíveis de PB, salários a pagar de funcionários
transferidos, contingências trabalhistas líquidas de depósitos judiciais de ex-funcionários de Wella,
além de materiais de escritório e outros ativos imobilizados, que foram baixados e transferidos para
Wella Brasil em 30 de novembro de 2020.
2º parte (“Second Closing”): prevista para ser implementada somente quando a Wella obtiver todas as licenças
para comercializar os produtos, momento em que deverão ser transferidos para a Wella os ativos, contratos de
empregados e contratos comerciais vinculados ao negócio adquirido que não foram transferidos por meio do
First Closing.
a) Análise do balanço e do resultado das operações descontinuadas
Como consequência do acordo de compra e venda assinado com a Wella Brasil, a partir de 01 de dezembro de
2020 a Coty Brasil passou a atuar como agente nas operações de fabricação e venda dos produtos de PB e RH,
em concordância com o disposto no CPC 47. Em decorrência disso, mensalmente, a Coty Brasil vem apurando
o resultado líquido dessa operação e reclassificando todos os efeitos para uma conta específica de saldos a pagar
para Wella, na rubrica de “passivos com partes relacionadas” no passivo circulante.
Além disso, a Companhia também reclassifica mensalmente as posições de estoques decorrentes dessas
operações, para a rubrica de “partes relacionadas” no ativo circulante.
Para a posição de 31 de dezembro de 2020, a composição dos saldos a receber e a pagar com Wella
compreendiam os seguintes montantes nas demonstrações consolidadas:

Valores a pagar para Wella Brasil

Controladora
(60.316)

Consolidado
(60.316)

Valores a receber de Wella Brasil

34.907

87.387

(25.409)

27.071

Valor líquido a receber (pagar)

40
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Efeitos no resultado
A composição do lucro das operações descontinuadas apresentado nas demonstrações consolidadas do
resultado da Companhia é a seguinte:
Controladora
2020

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas com vendas e marketing
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (i)

Resultado antes das receitas e despesas
financeiras

Imposto de renda e contribuição social
Resultado líquido do exercício

Consolidado
2018

2020

2019

2018

427.110
(187.791)
239.319

463.447
(205.939)
257.508

342.606
(197.633)
144.973

380.906
(135.562)
245.344

412.057
(143.773)
268.284

293.660
(138.324)
155.336

(87.646)
(19.235)
58.878

(114.859)
(21.793)
(813)

(71.627)
(17.314)
-

(88.650)
(19.382)
45.283

(116.577)
(21.999)
(813)

(73.684)
(17.512)
(1)

191.316

120.043

56.032

182.595

128.895

64.139

486

673

813

455

719

191.802

120.716

56.845

181.594

129.350

64.858

(58.692)
133.110

(34.030)
86.686

(14.481)
42.364

(55.222)
126.372

(36.967)
92.383

(17.204)
47.654

Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social

2019

(1.001)

(i) Está alocado o ganho com a operação de venda da Wella demonstrado no quadro acima desta mesma nota explicativa no total de R$ 47.166
(Consolidado), além das demais receitas (despesas) operacionais líquidas.

Efeitos no fluxo de caixa
Abaixo, evidenciamos o fluxo de caixa das operações descontinuadas:
Consolidado
2020
Caixa gerado nas atividades operacionais

113.488

2019

2018

110.089

77.968

Caixa aplicado nas atividades de investimento

164.167

(1.770)

(2.082)

Caixa gerado pelas operações descontinuadas

277.655

108.319

75.886

41
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9

Investimentos em controladas
(a) Composição do investimento

A Companhia possui 100% de participação na controlada Savoy, que é responsável pela produção de parte
substancial dos produtos comercializados pela Companhia, bem como responsável pela pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos. Abaixo, evidenciamos o saldo contábil do investimento na controladora,
bem como a movimentação do investimento ao longo dos últimos três exercícios:

Savoy Indústria de Cosméticos Ltda.

2020

2019

2018

334.524

343.328

391.327

334.524

343.328

391.327

(b) Movimentação do investimento
Savoy Indústria de Cosméticos Ltda.
Em 31 de dezembro de 2017
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício
Outras movimentações
Em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
Outras movimentações
Em 31 de dezembro de 2020

408.211
(16.884)
391.327
(47.652)
(347)
343.328
(8.660)
(144)
334.524

42

279

280

Imobilizado

-

Baixas

Transferência

Depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Depreciação

Transferência

Baixas

Alienação

Adições

Ativos Próprios

43

17.445

33.863

1.893

(4.271)

(2.098)

-

(28)

(136)

177

-

(268)

583

21.565

(5.892)

41

(491)

(47)

16

2.453

25.485

(6.306)

199

(312)

(664)

1.578

30.990

Máquinas
Equipamento
s e Instalações

-

131
(137)

-

35.790

(1.816)

307

2

-

128

503

36.666

(1.514)

1.594

(38)

-

21

36.603

Edificações e
benfeitorias

-

1.893

-

Depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

-

Alienação

Transferência

-

Adições por incorporação

Baixas

-

Adições

1.893

-

Alienação

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

1.893

Terrenos

Adições

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Controladora

10
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58

941

719

(857)

-

-

(275)

-

1.851

(935)

-

-

(218)

2.005

(768)

-

-

-

556

2.217

Veículo
s

76
160

1.379

(534)

3

(62)

(234)

25

2.181

(575)

(30)

(308)

(39)

2.897

(571)

6

(27)

(64)

314

3.239

Móveis e
utensílio
s

-

-

78

1.025

(490)

(269)

(170)

(13)

27

1.940

(724)

(8)

(80)

2.674

(3.422)

-

(30)

(11)

444

5.693

Ferramenta
s vasilhames
e outros

56.324

(8.250)

(117)

(368)

(927)

766

65.220

(9.942)

310

(877)

(304)

362

4.051

71.620

(12.581)

1.799

(407)

(739)

2.913

80.635

Total em
operação

865

-

(177)

-

(200)

1.242

-

-

(310)

-

-

-

(1)

311

-

(1.799)

-

-

1.448

662

Imobilizaçã
o em
andamento

57.189

(8.250)

(294)

(368)

(1.127)

2.008

65.220

(9.942)

-

(877)

(304)

362

4.050

71.931

(12.581)

-

(407)

(739)

4.361

81.297

Imobilizado
total

281

-

Amortização
Saldos em 31 de
dezembro de
2020

Custo total
Depreciação
acumulada
Saldos em 31 de
dezembro de
2020

Total dos Ativos
Próprios e
Ativos de direito
de uso arrendamentos
Saldos em 31 de
dezembro de
2020

-

Baixa

17.445

3.631

44

1.379

(1.849)

3.228

1.379

-

-

-

1.025

(3.978)

5.003

1.025

-

-

-

70.256

(64.577)

134.833

70.256

13.932

(16.106)

(8.445)

33.058
5.425

Total em operação

865

865

-

-

-

-

Imobilização
em
andamento

865

44.883

9.031
(5.400)

-

Ferramentas
vasilhames e outros

1.893

41.214
(23.769)

74.464
(29.581)

3.631

2.912

Móveis e
utensílios

-

17.445

-

44.883

11.020

-

(2.981)

2.866
3.027

Veículos

(8.445)

-

-

Máquinas
Equipamentos e
Instalações

(13.125)

30.192
2.398

Edificações e
benfeitorias

-

1.893

1.893

-

-

Adições

Terrenos

Ativos de direito
de uso arrendamentos
Saldos em 31 de
dezembro de 2019

Controladora
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71.121

(64.577)

135.698

71.121

13.932

(16.106)

(8.445)

33.058
5.425

Imobilizado
total

282

Custo total
Depreciação
acumulada
Saldos em 31 de
dezembro de
2019

Total dos Ativos
Próprios e
Ativos de direito
de uso arrendamentos
Saldos em 31 de
dezembro de
2019

Amortização
Saldos em 31 de
dezembro de
2019

Ativos de direito
de uso arrendamentos
Saldos em 31 de
dezembro de 2018
Adoção inicial
CPC 06

Controladora

83.427
(17.445)

65.982

1.893
-

1.893

65.982

30.192

-

41.867
(11.675)

-

-

-

1.893

Terrenos

Edificações e
benfeitorias

21.565

(21.458)

43.023

21.565

-

-

-

-

Máquinas
Equipamentos e
Instalações

-

4.717

(2.338)

7.055

4.717

2.866

(381)

3.247

Veículos

-

-

-

-

45

2.181

(1.558)

3.739

2.181

Móveis e
utensílios
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-

-

-

-

1.940

(3.585)

5.525

1.940

Ferramentas
vasilhames e outros

-

98.278

(46.384)

144.662

98.278

33.058

(12.056)

45.114

Total em operação

-

-

-

-

-

-

-

-

Imobilização
em
andamento

-

98.278

(46.384)

144.662

98.278

33.058

(12.056)

45.114

Imobilizado
total

283

-

Baixas

Transferência

Depreciação

(7.793)
132.500

4.800

Depreciação
Saldos em 31 de
dezembro de 2019

-

Alienação

Baixas (i)

Transferência (ii)

Depreciação
Saldos em 31 de
dezembro de 2020
4.800

-

Adições

Ativos Próprios

(7)

-

4.324
(355)
(14.515)
(10.177)
(35.337)
174.981

131
328
(7.080)
125.742

231.041

(38.979)

26.608

(3.495)

(385)

16

8.681

238.595

(37.813)

13.285

(5.281)

(1.460)

7.916

261.948

Máquinas
Equipamentos e
Instalações

(137)

398

-

Baixas

Transferência

128

503

139.271

-

-

(5.808)

4.409

(112)

-

5.751

135.031

Edificações e
benfeitorias

-

Alienação

Adições por incorporação

Adições

4.800

-

Alienação

Saldos em 31 de
dezembro de 2018

-

4.800

Terrenos

Adições

Saldos em 31 de
dezembro de 2017

Consolidado

46

845

(901)

-

-

(275)

131

1.890

(983)

-

-

(281)

58

941

2.155

(818)

32

-

(11)

557

2.395

Veículos
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3.226

(1.091)

30

(88)

(242)

73

4.544

(1.194)

(92)

(525)

(81)

160

454

5.822

(1.246)

20

(143)

(87)

739

6.539

Móveis e
utensílios

7.663

(6.700)

(14)

(910)

(37)

1.229

14.095

(8.418)

2.018

(807)

-

-

4.201

17.101

(10.568)

2.657

(410)

(60)

3.206

22.276

Ferramentas
vasilhames e
outros

317.257

(51.109)

(9.833)

(15.513)

(1.046)

5.888

388.870

(57.367)

28.932

(4.834)

(747)

362

14.780

407.744

(56.253)

20.403

(5.946)

(1.618)

18.169

432.989

Total em operação

1.649

-

(9.232)

(935)

(200)

10.120

1.896

-

(28.932)

-

-

-

15.818

15.010

-

(20.403)

-

-

22.853

12.560

Imobilização
em
andamento

318.906

(51.109)

(19.065)

(16.448)

(1.246)

16.008

390.766

(57.367)

-

(4.834)

(747)

362

30.598

422.754

(56.253)

-

(5.946)

(1.618)

41.022

445.549

Imobilizado total

284
4.800

174.981

313.256
(138.275)

191.530
(52.773)
138.757

174.981

138.757

-

3.757

(5.487)

9.244

3.757

2.912

(2.981)

13.015

-

2.866
3.027

(14.418)

-

-

Veículos

-

Máquinas
Equipamentos e
Instalações

(8.446)

33.272
2.607

Edificações e
benfeitorias

-

-

-

-

3.226

(4.203)

7.429

3.226

Móveis e
utensílios

-

-

-

-

7.663

(35.486)

43.149

7.663

Ferramentas
vasilhames e
outros

333.184

(236.224)

569.408

333.184

15.927

(17.399)

(8.446)

1.649

-

1.649

1.649

-

-

-

5.634

Imobilização
em andamento

36.138

Total em
operação

334.833

(236.224)

571.057

334.833

15.927

(17.399)

(8.446)

5.634

36.138

Imobilizado
total

47

(i) A Companhia, ao mensurar as máquinas e equipamentos da controlada Savoy vendidos para Wella pelo seu valor justo líquido de despesas com vendas, registrou uma baixa no montante de
R$ 13.904.
(ii) O montante de R$ 19.065 refere-se às máquinas e equipamentos vendidos à Wella Brasil e transferidos no “Second Closing”.

Saldos em 31 de dezembro de 2020

-

4.800

Custo total

Depreciação acumulada

4.800

-

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Total dos Ativos Próprios e Ativos de
direito de uso - arrendamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2020

-

Amortização

Baixa

-

Adições

Terrenos

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Ativos de direito de uso - arrendamentos

Consolidado
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4.800

-

4.800
165.772

(34.362)

200.134

165.772

231.041

(120.179)

351.220

231.041

-

-

-

-

Máquinas
Equipamentos e
Instalações

4.756

(2.382)

7.138

4.756

2.866

(381)

3.247

-

Veículos

4.544

(3.370)

7.914

4.544

-

-

-

-

Móveis e
utensílios

14.095

(29.047)

43.142

14.095

-

-

-

-

Ferramentas
vasilhames e
outros

425.008

(189.340)

614.348

425.008

36.138

1.896

-

1.896

1.896

-

-

(13.118)

-

-

Imobilização
em andamento

49.256

Total em
operação

426.904

(189.340)

616.244

426.904

36.138

(13.118)

49.256

-

Imobilizado
total

48

De acordo com o CPC 01 e IAS 36, “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens do ativo imobilizado, intangível e outros ativos de vida útil definida,
que apresentam indicativos de que seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação, devem ser revisados detalhadamente para
determinar a necessidade de se constituir provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
baseado em avaliação dos fatores internos, identificou-se a necessidade de se realizar uma baixa no montante de R$ 2.544, devido à obsolescência de ativos.
Exceto por esse assunto, a Administração não identificou outros fatores internos ou externos, que levassem à necessidade de realizar o teste de impairment
sobre ativos imobilizados e intangíveis de vida útil definida.

Perdas pela não recuperabilidade de Imobilizado e Intangíveis de vida útil definida (Impairment)

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Depreciação acumulada

Custo total

4.800

33.272

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Total dos Ativos Próprios e Ativos de
direito de uso - arrendamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(12.737)

-

Amortização

46.009

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Terrenos

Edificações e
benfeitorias

Adoção inicial CPC 06

Ativos de direito de uso - arrendamentos

Consolidado

Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma
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(a) Composição do intangível

Intangível

11.330
2.355.452

2.340.926

147.319
187.355

40.036

2.156.767

Controladora
2019

7.101

139.486
177.058

37.572

2.156.767

2020

2.369.831

15.062

155.153
198.002

42.849

2.156.767

2018

2.341.468

7.643

139.486
177.058

37.572

2.156.767

2020

2.356.156

12.034

147.319
187.355

40.036

2.156.767

Consolidado
2019

2.370.715

15.946

155.153
198.002

42.849

2.156.767

2018

49

O ágio é submetido anualmente a testes de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência, quando houver indicação de que poderá apresentar indicação
de redução ao valor recuperável. O teste de impairment para o ágio foi realizado tomando os fluxos de caixa futuros projetados para os próximos 7 anos da
Companhia. Para a determinação do valor recuperável, três principais premissas foram utilizadas na elaboração do teste: (i) taxa de crescimento alinhada com
o Planejamento de 5 Anos (5 Year Plan); (ii) taxa de crescimento das vendas de 4,5% do sexto ao sétimo ano e (iii) taxa de desconto representativa ao custo
médio ponderado de capital da Companhia de 14% a.a. A perpetuidade foi calculada considerando as mesmas premissas do último período. Essa análise não
indicou a necessidade de reconhecimento de perdas desse ativo.

Direitos de uso e Softwares

Subtotal – mais valia

Relacionamento com clientes

Fórmulas de produtos

Ágios na aquisição de investimentos
em Companhias incorporadas

11
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-

Amortização relacionamento com clientes

Impairment

-

(2.550)
(7.747)

773
(178)
(4.824)
-

Adições

Alienação

Amortização Software

Amortização fórmulas

Amortização relacionamento com clientes

50

229.000
(30.998)

23.350
(8.288)

Amortização acumulada

177.058

Custo total

Em 31 de dezembro de 2020

7.101

-

187.355

11.330

Em 31 de dezembro de 2019

(306)

-

Impairment (*)

-

2.156.767

2.156.767

-

-

-

2.156.767

-

-

-

-

(7.833)

(2.508)

-

Amortização fórmulas

-

-

2.156.767

-

-

-

-

-

2.156.767

Amortização relacionamento com clientes

-

198.002

(738)

(7.833)

(2.526)

-

-

209.099

Ágio

-

925

Mais valia

(4.657)

Amortização Software

Adições

15.062

-

Amortização fórmulas

Em 31 de dezembro de 2018

(4.461)

1.173

18.350

Direito de uso de software

Amortização Software

Adições

Em 31 de dezembro de 2017

(b) Conciliação do valor contábil

Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma
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(39.285)

2.409.116

2.340.926

(7.747)

(2.550)

(4.824)

(178)

773

2.355.452

(306)

(7.833)

(2.508)

(4.657)

925

2.369.831

(738)

(7.833)

(2.526)

(4.461)

1.173

2.384.216

Total

288

(51.942)
177.058

(17.721)
7.101

Custo total

Em 31 de dezembro de 2020

51

7.643

-

Amortização relacionamento com clientes

(5.072)

Amortização fórmulas

Alienação

Amortização Software

859
(178)

Adições

Em 31 de dezembro de 2019

12.034

-

Amortização relacionamento com clientes

Impairment (*)

-

Amortização fórmulas

-

(7.747)
177.058

(2.550)

-

-

-

(306)
187.355

(7.833)

(2.508)

-

981
(4.893)

Amortização Software

Adições

Em 31 de dezembro de 2018

(738)

(7.833)
198.002

-

Amortização relacionamento com clientes

(2.526)

-

209.099

15.946

-

Amortização fórmulas

Impairment

(4.652)

1.645

18.953

Amortização Software

Adições

Em 31 de dezembro de 2017

Consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Amortização acumulada

Mais valia

229.000

24.822

Direito de uso de software

187.355

11.330

Amortização acumulada

Saldos em 31 de dezembro de 2019

198.002
229.000
(41.645)

15.062
24.276
(12.946)

Custo total

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma
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2.156.767

-

-

-

-

2.156.767

-

-

-

-

2.156.767

-

-

-

-

2.156.767

Ágio

2.156.767

-

2.156.767

2.156.767

2.156.767
-

2.156.767

2.341.468

(7.747)

(2.550)

(5.072)

(178)

859

2.356.156

(306)

(7.833)

(2.508)

(4.893)

981

2.370.715

(738)

(7.833)

(2.526)

(4.652)

1.645

2.384.819

Total

2.340.926

(69.663)

2.410.589

2.355.452

2.410.043
(54.591)

2.369.831

289

Saldos em 31 de dezembro de 2020

12

Fornecedores no país
Fornecedores no exterior
Fornecedores partes
relacionadas

Fornecedores

(*) Impairment da fórmula Éh.

Controladora
2019
2018

4.879
47.861
52.740

5.926
490
52.081
58.497

35.362

32.563

2.799
-

52

211.022

28.172

160.501
22.349

2020

Consolidado
2019

138.951

8.939

119.113
10.899

130.154

5.673

118.612
5.869

2018

177.058

7.643

2.156.767

-

2.156.767

229.000
(51.942)

26.119
(18.476)

Custo total

Amortização acumulada

2.156.767

187.355

12.034

-

(41.645)

2.156.767

2.156.767

-

2.156.767

Saldos em 31 de dezembro de 2019

2020

229.000

25.487
(13.453)

Custo total

Amortização acumulada

198.002

15.946

Saldos em 31 de dezembro de 2018

229.000

Amortização acumulada
(30.998)

24.505
(8.559)

Custo total

Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma
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2.341.468

(70.418)

2.411.886

2.356.156

(55.098)

2.411.254

2.370.715

(39.558)

2.410.273

290

Outras contas a pagar

Verbas comerciais
Serviços prestados
Contas a pagar - ativo fixo
Fretes a pagar
Provisão mídia
Provisão de impostos sobre perdas em
estoques
Provisão ARO (Asset retirement
obligation)
Outras contas a pagar
Provisão para devolução

13

34.609
24.579
674
13.525
12.343
1.962
4.805
482
2.873
95.852

5
4.590
3.038
5.400
92.998

Controladora
2019

36.263
22.366
1.181
17.835
2.320

2020

53

3.785
1.286
3.338
87.612

4.235

30.924
24.625
665
12.702
6.052

2018
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4.590
3.177
5.401
126.297

2.747

36.263
30.907
21.024
19.868
2.320

2020

4.805
(54)
2.873
107.487

3.555

34.609
31.107
2.702
15.547
12.343

Consolidado
2019

1.509
3.336
96.198

3.785

4.417

30.924
29.528
2.343
14.303
6.053

2018

291

Não Circulante

Circulante

(3,31%a. a + CDI)

Empréstimos

Banco Santander S/A

14

1.057

1.796

96

760

739

1.796

760

664

1.796

2019

760

2020

Controladora

2.507

1.748

759

2.507

2.507

2018

54
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760

96

664

760

760

2020

1.796

1.057

739

1.796

1.796

2019

Consolidado

2.623

1.830

793

2.623

2.623

2018

292

Leasing

R$

R$

R$

R$

R$

Moeda

27
1.796

760

234

796

739

-

2019

29

67

664

-

-

2020

Controladora

2.507

0

152

905

691

759

2018

760

29

67

664

-

-

2020

1.796

27

234

796

739

2019

Consolidado

2.623

-

152

956

722

793

2018

Arrendamento a pagar

55

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam 4 contratos de locação para suas unidades administrativas e comerciais, de logística e
pesquisa e desenvolvimento (6 em 31 de dezembro de 2019) e 1 contrato de locação de veículos com a finalidade de utilização comercial (1 em 31 de dezembro
de 2019). Esses contratos foram enquadrados nas mudanças estabelecidas pelo IFRS 16/CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento. Os compromissos futuros
de contratos não enquadrados no pronunciamento foram divulgados na nota 25.

15

Para os contratos de “leasing” não há garantia estabelecida entre a Companhia, exceto pelo fato de que se a Companhia no final do contrato permanecer com o
automóvel, esta deverá pagar vinte por cento do valor financiado.

2023

2021

Leasing

Leasing

2020

Leasing

2022

2019

Modalidade

Leasing

Ano de
vencimento

Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma
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(12.845)
(1.788)
1.598
2.398
(7.491)
12.540

Pagamento principal
Juros pagos
Juros incorridos
Saldo em 31/12/2019

Valor principal
Juros pagos
Juros incorridos
Adições/Remensuração
Baixas
Saldo em 31/12/2020
5,97%

(2.876)
(223)
273
3.027
3.085

(349)
(44)
30
2.884

Controladora
Veículos
3.247

(15.721)
(2.011)
1.871
5.425
(7.491)
15.625

(11.812)
(2.202)
2.452
33.552

Total
45.114

5,97%-7%

(13.995)
(1.982)
1.782
2.607
(7.491)
14.702

(12.508)
(2.370)
2.650
33.781

Imóveis
46.009

5,97%

(2.876)
(223)
273
3.027
3.085

(349)
(44)
30
2.884

Consolidado
Veículos
3.247

(16.871)
(2.205)
2.055
5.634
(7.491)
17.787

(12.857)
(2.414)
2.680
36.665

Total
49.256

56

(i) As baixas que ocorreram no período referem-se à devolução de um dos conjuntos do escritório administrativo ao proprietário, bem como à
transferência de leasing de outro conjunto do mesmo pavimento para Wella, por meio de sublocação do contrato.

5,97%-7%

(11.463)
(2.158)
2.422
30.668

Saldo em 01/01/2019

Taxas

Imóveis
41.867

A Companhia aplicou o expediente prático previsto na norma, adotando de forma prospectiva a partir de 01 de janeiro de 2019. Abaixo, evidenciamos a
movimentação do passivo nos dois últimos exercícios:

a) Movimentação do passivo de arrendamento:

Para chegar nas taxas de desconto aplicáveis, a Companhia se baseou em taxas de juros prontamente observáveis no mercado brasileiro, considerando os prazos
de cada contrato, ajustadas ao risco de crédito da Companhia. As parcelas mínimas dos contratos são reajustadas anualmente conforme as variações dos índices
de inflação ou por renegociações de contratos.
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(33.552)

(15.625)

de 6,476% a 7,13%

Mais de 5(cinco) anos até 10 (dez) anos

57

de 5,80% a 6,475%

Até 5 (cinco) anos

Prazo do contrato

Taxa

(13.483)
(20.069)

2019

(7.443)
(8.182)

A tabela abaixo demonstra as taxas consideradas, vis-à-vis os prazos dos contratos:

Passivo – circulante
Passivo – não circulante

2020

Controladora

O montante apresentado refere-se ao passivo registrado nos períodos respectivamente:
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Consolidado

(17.787)

(8.783)
(9.004)

2020

(36.665)

(14.628)
(22.037)

2019

295
Controladora
2019
2.747
548
250
3.545

2020
10
1.011
177
1.198

Tributos a recolher

ICMS a recolher
IPI a recolher
PIS e Cofins a recolher
Outros impostos a
recolher

16

Previsão de pagamentos
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

2.274

168

2018
14
2.092
-

b) A previsão dos fluxos de pagamentos dos arrendamentos a pagar:

340

2020
1.211
7.133
4.438

58

13.122
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15.462

392

Consolidado
2019
5.148
6.134
3.788

14.747

306

2018
2.536
7.870
4.035

Controladora
7.443
1.812
1.147
1.230
1.319
1.414
1.260
15.625

Consolidado
8.783
2.634
1.147
1.230
1.319
1.414
1.260
17.787

296

(a)

Composição dos tributos diferidos ativos e (passivos)

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Valor justo

Outros itens

Diferenças de taxas de depreciação

Débito tributário:

Total do crédito tributário

Ajuste de consolidação – lucros nos estoques

Ajustes CPC 47

Outras provisões não dedutíveis

Provisão para baixas de ativo imobilizado

Provisões perdas com clientes e estoques

Provisão perda impostos a recuperar (ICMS)

Prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL

Crédito tributário:

-

(591)

163.038

-

984

9.875

442

5.473

-

146.264

2020

-

(977)

155.400

-

5.226

8.079

455

4.641

-

136.999

2019

Controladora

59

-

(793)

140.167

-

3.004

7.324

-

9.330

-

120.509

2018

O efeito dos impostos diferidos ativos e passivos está apresentado como segue:
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(362)

(12.100)

204.542

2.784

984

11.291

7.217

8.298

26.520

147.448

2020

(418)

(12.621)

192.025

3.403

5.226

10.450

1.152

6.820

26.520

138.454

2019

Consolidado

(486)

(14.620)

149.950

1.917

3.004

8.283

766

12.522

123.458

2018

297

(84.450)
(84.450)

(146.993)

(239.850)

(206.672)

(13.944)

(18.257)

(146.993)

(310.031)

(279.615)

(13.077)

(16.748)

(29.155)

(29.155)

(169.322)

(133.729)

(14.811)

(19.989)

21.473
(144.210)

(122.737)

(327.279)

(279.615)

(13.077)

(22.125)

15.584
(81.048)

(65.464)

(257.489)

(206.672)

(13.944)

(23.834)

(39.535)

(39.535)

(189.485)

(133.729)

(14.811)

(25.839)

60

A Companhia, com base em suas projeções, estima que apurará lucros tributáveis futuros em montantes considerados suficientes para a realização integral dos
créditos. A realização está concentrada no período após 2025 tendo em vista que, atualmente, a Companhia usufrui de exclusões temporárias decorrente da
amortização do ágio, que se encerrará em março de 2027. Após este período, a Companhia passará a monetizar os seus tributos fiscais diferidos.

A realização dos créditos de imposto de renda diferidos decorrente de prejuízos fiscais é avaliada a partir de estudos técnicos aprovados pela Administração e
considera o planejamento orçamentário para o período de 5 anos, bem como uma projeção de crescimento estável a partir do sexto ano. Na elaboração dos
lucros tributáveis futuros, a Companhia utilizou premissas, tais como crescimento das receitas e margens de lucro, estimativa sobre as adições e exclusões
temporárias/permanentes futuras e fatores macroeconômicos, além de considerar o limite de 30% do lucro tributável para compensação anual, conforme
legislação vigente

(b) Período estimado de realização

Ativo diferido
Passivo diferido

Ativo e passivo diferido líquido

Total do débito tributário

Amortização do ágio

Intangível

Ativo imobilizado
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-

61

204.542

-

2025

Total

652

2024

203.358

270

2023

Após 2025

262

2021

Consolidado

2022

Período de utilização

Créditos Tributários
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(3%)

(3.850)

IR/CS no resultado - corrente
IR/CS no resultado - diferido

Alíquota efetiva

(479)
(3.022)
(44)
50.081
3.453
(3.850)

Adições/exclusões permanentes
Descarte de materiais
Demais adições
Preço de transferência
Perdas eventuais
Subvenção para investimento
Outros ajustes
IR/CS no resultado - corrente e diferido

(53.839)

34%

(8.660)
158.348

Resultado de equivalência patrimonial
Base de apuração

Alíquota imposto de renda e contribuição social
(%)
Imposto de renda e contribuição social –
alíquota nominal

149.688

Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social

2020

62

(14%)

(77)
(23.146)

(2.041)
(2.421)
(344)
52.810
2.827
(23.223)

(74.054)

34%

(47.652)
217.806

170.154

2019

Controladora

(c) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
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(5%)

(5.757)

(1.626)
(1.026)
48.038
(3.266)
(5.757)

(47.877)

34%

(16.884)
140.815

123.931

2018

(1%)

(52)
(2.050)

(747)
(4.514)
1.333
379
50.081
3.956
(2.102)

(52.590)

34%

154.678

154.678

2020

4%

(3.294)
9.114

(856)
(2.680)
(256)
(1.429)
52.810
4.272
5.820

(46.041)

34%

135.414

135.414

2019

Consolidado

(2%)

(1.379)
(858)

(2.676)
(1.680)
(1.200)
(1.255)
48.038
(4.323)
(2.237)

(39.141)

34%

115.121

115.121

2018
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Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis

Controladora
Prognóstico de perda provável
2020
2019
2018
1.052
3.141
128
159
93
138
27
24
1.238
3.258
266

63

Consolidado
Prognóstico de perda provável
2020
2019
2018
1.487
3.723
336
171
93
144
1.734
1.346
866
3.392
5.162
1.346

Contingências prováveis – (Responsabilidade da Companhia e sua Controlada)

Trabalhistas (i)
Cíveis (ii)
Regulatório (iii)

b)

A determinação do prognóstico de êxito nos processos em andamento, assim como a estimativa do valor das perdas possíveis e prováveis envolve julgamentos
críticos por parte da administração, pois depende de eventos futuros que não estão sob controle da Companhia. O andamento desses processos nas diversas
esferas aplicáveis pode sofrer desdobramentos diferentes do esperado pela administração e seus assessores jurídicos (internos e externos), a critério dos tribunais.

a) Causas judiciais de responsabilidade da Companhia e Controlada

18
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1.138
3.258

(3.931)
1.238

Operações descontinuadas

Saldo Final

Depósitos
judiciais
Saldo inicial
Adição
Resgate
Operações descontinuadas

Saldo Final

(59)
(682)

410

377

64

45

-

- -

(23)

(407)

(5)

25

45
355

444

20

266

-

-

(175)

(1.436)

1.638

239

2018

378

4.783
(378)

266
2.595

3.258
(2.494)

2019

Provisão
Saldo Inicial
Adições
Pagamentos
Reversões
Incorporação de coligadas

2020

Controladora

-

509

(407)

(18)

437

497

3.392

(3.931)

-

(1.329)

(3.822)

7.312

5.162

2020

496

(43)

383

156

5.162

-

1.138

(962)

(90)

3.730

1.346

2019

Consolidado

156

(3)

105

54

1.346

-

-

(261)

(1.436)

2.744

299

2018

A movimentação nos últimos três exercícios das provisões para riscos cíveis e trabalhistas, bem como dos depósitos judiciais registrados na rubrica “Outros
ativos” do ativo não circulante, foi como segue:
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Deste modo, a avaliação de risco é provável para reajuste pela Portaria Interministerial N. 45/17, por entender ser legal e constitucional, com exceção na parte
que admite a retroatividade do reajuste. Sendo assim, a Coty provisiona a diferença do valor da taxa atualizada conforme as orientações jurídicas.

Diante do exposto, a Coty como associada da ABIHPEC realiza pagamentos das taxas conforme a liminar sem a atualização dos valores efetivados pela Portaria
Interministerial N. 45/2017.

A ação trata-se de processo movido pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) contra a ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) (no 0010965-95.2016.4.01.3400 – 20ª Vara Federal de Brasília), requerendo a suspensão liminar e a nulidade da
cobrança dos valores atualizados da TFVS (Taxa de fiscalização da vigilância sanitária), operada pela então Portaria Interministerial no 701/15.

Em 31 de dezembro de 2020 foram considerados como perda provável cuja perda estimada totalizava R$1.734 (R$1.346 em 31 de dezembro de 2019 e R$ 866
em 31 de dezembro de 2018)

(iii) Regulatório

Em relação a esses processos, o autor está discutindo danos materiais, morais e questionando em juízo quais seriam as ponderações para esses casos.

Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia detém 5 (7 em 2019 e 2018) processos cíveis foram considerados como perda provável cuja perda estimada totalizava
R$171 (R$93 em 2019 e R$ 144 em 2018).

(ii) Cível

No âmbito de referidos processos, discutem-se horas extras, desconsideração do banco de horas, diferenças salariais, indenizações decorrentes de doenças e/ou
acidentes de trabalho, adicional de insalubridade ou periculosidade, reconhecimento de vínculo empregatício, dentre outros pedidos.

A Coty detém sob sua responsabilidade 31 (49 em 2019 e 28 em 2018) de processos trabalhistas de risco de perda provável, estimada em R$1.487 (R$3.723
em 2019 e R$ 336 em 2018).

(i) Trabalhista
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Contingências possíveis – (Responsabilidade da Companhia e sua Controlada)

Consolidado
Prognóstico de perda possível
2020
2019
2018
3.155
30.735
5.615
130
122
1.626.338
332.383
293.741
1.629.623
363.240
299.356

66

A análise de probabilidade de êxito, estabelecida com base no estudo dos riscos tributários e na avaliação dos assessores jurídicos, indicam os prognósticos de
perda possível (com possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos) para apenas 8 (oito) processos e até o momento nenhuma
expectativa de perda provável.

No que diz respeito às contingências tributárias, a Companhia e sua controlada estão envolvidas em 22 processos, tanto de natureza judicial como administrativa.

(ii) Fiscais e tributários

São 43 (41 em 2019 e 27 em 2018) processos trabalhistas de risco de perda possível, estimada em R$3.155 (R$30.735 em 2019 e R$5.615 em 2018). Tais
processos envolvem questionamentos de ex-funcionários que discutem sobre vínculo empregatício, horas extras, equiparação salarial e outros assuntos.

(i) Trabalhista

Trabalhistas (i)
Cíveis
Fiscais e Tributárias (ii)

Controladora
Prognóstico de perda possível
2020
2019
2018
2.013
28.952
824
130
122
1.284.874
332.383
293.569
1.287.017
361.457
294.393

A Companhia e suas controladas estão envolvidas em processos trabalhistas, cíveis e tributários que pela atual avaliação de probabilidade de êxito, estabelecida
com base na avaliação dos assessores jurídicos e aspectos legais, não requerem o registro de provisões, seja pela expectativa de perda classificada como possível,
seja por exclusão de responsabilidade decorrente de acordo contratual.

c)
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Autos de Infração apontando suposta infração à legislação aduaneira e interposição fraudulenta (com o emprego de “simulação”) em operações de 2013,
2014, 2015 e 2016 auditadas, com a aplicação de multa no valor aduaneiro das mercadorias importadas pela QUIMETAL e CARVALHO, com fundamento
no artigo 689, §1º, do Decreto Federal nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). O valor total em discussão atinge um montante de R$3.707 em 31 de
Dezembro de 2020 (R$5.487 em 2019 e R$1.780 em 2018).

Autos de infração lavrados em 2020 pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás contra a Companhia, visando a cobrança de ICMS, multa e juros, sob o
argumento de que a autuada teria realizado operações internas e interestaduais supostamente não enquadradas nas condições estabelecidas no TARE 196/15.
Aguarda-se o julgamento dos processos na esfera administrativa. O valor total em discussão atinge um montante de R$660.943 em 31 de Dezembro de 2020.

Autos de infração lavrados em 2020 pela Receita Federal do Brasil contra a Companhia e sua controlada, visando a cobrança de IPI, multa e juros, sob o
argumento de que a autuada teria realizado operações de vendas sem observar a regra de VTM prevista na legislação do IPI, bem como adotou classificação
fiscal incorreta para determinados produtos. Aguarda-se o julgamento do processo na esfera administrativa em primeira instância. O valor total em discussão
atinge um montante de R$337.781 em 31 de Dezembro de 2020.

Autos de infração lavrados em 2020 pela Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais contra a Companhia, visando a cobrança de ICMS, multa e juros,
sob o argumento de que a autuada teria recolhido ICMS ST a menor em saídas subsequentes de mercadorias transferidas do estabelecimento matriz, bem
como ausência de recolhimento do FEM. Aguarda-se o julgamento dos processos na esfera administrativa. O valor total em discussão atinge um montante
de R$175.177 em 31 de Dezembro de 2020.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

67

A sociedade discute judicialmente a exigência da contribuição residual ao FUNDO PROTEGE prevista nos arts. 7º, II, e 9º, II, da Lei nº 14.469/03 e no art.
1º, § 1º e § 3º, I, “c”, do Anexo IX, do RCTE-GO, objetivando a suspensão da exigibilidade da referida taxa. Foi deferida medida liminar para o referido
processo em 19 de outubro de 2018 e a lide segue seu curso, aguardando-se decisão em primeira instância. O valor total em discussão está estimado no
montante de R$77.517 em 31 de Dezembro de 2020 (R$75.110 em 2019 e R$ 57.564 em 2018).

Autos de infração lavrados em 2018 pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás contra a Companhia e sua controlada, visando a cobrança de ICMS,
multa e juros, sob o argumento de que as autuadas teriam realizado operações internas e interestaduais supostamente não enquadradas nas condições
estabelecidas no TARE 196/15. Aguarda-se o julgamento dos processos na esfera administrativa. O valor total em discussão atinge um montante de
R$364.858 em 31 de Dezembro de 2020 (R$251.786 em 2019 e R$ 234.396 em 2018).

(ii)

(i)

As principais discussões em matéria tributária estão relacionadas a:
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Receita líquida

(57.377)
(179.461)
(32.728)
(269.566)
1.275.098

(67.960)
(167.726)
(15.414)
(251.100)
1.451.376

1.379.875

1.544.664

(40.971)
(154.564)
(35.349)
(230.884)

1.702.476

1.610.759

2018

1.190.050

(231.248)
(154.504)
(35.349)
(421.101)

1.611.151

2020

1.267.047

(252.985)
(167.726)
(15.413)
(436.124)

1.703.171

Consolidado
2019

1.106.817

(226.438)
(179.461)
(32.729)
(438.628)

1.545.445

2018

Cuidados com o corpo
Capilar
Cosméticos
Fragrâncias
Receita líquida

2020
804.862
205.460
146.805
32.923
1.190.050

Consolidado
2019
877.527
228.795
145.127
15.598
1.267.047

2018
760.060
216.621
127.639
2.497
1.106.817
68

Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita líquida consolidada por categoria, conforme demonstrado a seguir:

(i) Os impostos sobre vendas recolhidos na Controlada Savoy, tais como IPI e Pis e Cofins monofásico, são classificados na rubrica de “custo das
vendas” na Controladora. Por outro lado, no Consolidado, a classificação desses impostos permanece na mesma rubrica da controlada Savoy, o que
acaba impactando a rubrica de “Receita líquida”.

Deduções de vendas:
Impostos (i)
Acordos, verbas e descontos comerciais
Devoluções

Vendas brutas

Controladora
2019

2020

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

19
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(a) Custo das vendas

Salários encargos sociais e outros
Fretes e seguros sobre vendas
Gastos com propaganda e publicidade
Serviços de marketing

(b) Despesas com vendas e marketing

(923.243)
(6.976)
(930.219)

2020

2020
(73.100)
(42.263)
(21.572)
(39.140)

(934.733)
(1.821)
(936.554)

2019

Controladora

69

2019
(67.437)
(44.170)
(14.782)
(45.362)

Controladora

(838.572)
(8.586)
(847.158)

2018

Abertura por natureza das contas de custos e despesas

Matéria prima, embalagem e revenda
Mão de obra
Depreciações e amortizações
Perdas de estoque
Outros custos

20
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2018
(58.175)
(43.628)
(12.153)
(41.521)

(531.776)
(78.850)
(34.606)
(16.912)
(19.336)
(681.480)

2020

2020
(83.295)
(42.874)
(21.572)
(39.389)

2019
(78.536)
(45.061)
(14.782)
(45.447)

Consolidado

(518.304)
(93.065)
(36.986)
(10.130)
(37.706)
(696.191)

2019

Consolidado

2018
(69.750)
(44.536)
(11.814)
(41.625)

(452.033)
(92.489)
(35.191)
(26.456)
(44.005)
(650.174)

2018
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Serviços prestados
Promoções, brindes e amostras
Pesquisa de mercado
Aluguéis
Locação de veículos
Provisões para perdas de créditos esperadas
Viagens e estadas
Despesas com depreciações e amortizações
Royalties sobre vendas
Outras despesas comerciais

2020
(6.012)
(3.401)
(11.347)
(169)
(5.767)
(358)
(10.881)
(196)
(8.949)
(223.155)

70

2019
(4.657)
(17.790)
(13.588)
(160)
(2.796)
(460)
(1.444)
(8.033)
(730)
(13.945)
(235.354)

Controladora
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2018
(5.114)
(16.486)
(13.660)
(5.757)
(5.453)
2.038
(1.469)
(2.854)
(1.709)
(13.892)
(219.833)

2020
(9.834)
(3.385)
(11.755)
(169)
(5.767)
(358)
(14.438)
(196)
(11.034)
(244.066)

2019
(8.275)
(17.643)
(14.770)
(181)
(2.796)
(516)
(1.571)
(12.409)
(730)
(16.593)
(259.310)

Consolidado
2018
(9.159)
(16.811)
(14.289)
(6.852)
(2.873)
2.038
(1.601)
(4.804)
(1.710)
(19.458)
(243.244)

308
(130)
27.823
(4.290)
(69.157)

(384)

-

(11.439)

(26.097)

(54.640)

2020

(150)
26.285
(5.849)
(68.861)

(1.798)

-

(9.682)

(25.585)

(52.082)

2019

Controladora

(201)
24.444
(3.708)
(67.301)

(944)

(5.190)

(10.520)

(23.494)

(47.688)

2018

(140)
(5.039)
(102.960)

(469)

-

(13.357)

(26.467)

(57.488)

2020

(180)
(6.725)
(101.835)

(2.398)

-

(10.965)

(26.925)

(54.642)

2019

Consolidado

71

(i) Saldo essencialmente referente ao contrato de prestação de serviços entre Coty e Savoy, em todos os períodos, bem como Coty e HFC Brasil, em 2018.

Contrato de compartilhamento de despesas (i)
Outras despesas administrativas

Materiais de escritório -ADM

Viagens e estadas - ADM

Aluguéis - ADM

Serviços prestados - ADM

Despesas com depreciações e amortizações

Salários encargos sociais e outros - ADM

(c) Despesas administrativas e gerais
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(218)
4.757
(4.537)
(93.157)

(1.099)

(5.190)

(12.211)

(24.721)

(49.938)

2018

309

Rendimento de aplicações financeiras
Juros ativos
Outras receitas financeiras

(e) Receitas financeiras

Impostos estaduais
Impostos federais
Multas
Alienação
Contingências cíveis
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias
Recuperação de sinistro
Receitas de aluguéis
Receita de royalties
Outras (despesas) receitas

5.654
1.079
6.733

2020
7.079
1.783
83
8.945

Controladora
2019

(833)
(1.038)
(6)
(100)
(118)
(631)
10
186
1.118
(1.412)

2020

(d) Outras receitas e despesas operacionais, líquidas

4.656
14
4.670

2018

457
3.707
(278)
75
(2.984)
269
221
2.120
3.587

2019

72

Controladora

Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018

Coty Brasil Comércio S.A.

6.074
1.052
7.126

2020

7.375
2.219
83
9.677

Consolidado
2019

(691)
(1.489)
(1.067)
(340)
14
(18)
32
38
932
(2.589)

2018

4.725
182
4.907

2018

(900)
(3.077)
(78)
(134)
(515)
(792)
(213)
241
186
648
(4.634)

2020

(202)
(72.712)
(202)
(380)
(389)
(3.526)
599
127
221
(1.400)
(77.864)

2019

Consolidado
(199)
(1.676)
(1.156)
(375)
(858)
(110)
(450)
27
397
38
(1.973)
(6.335)

2018

310

Despesas financeiras - partes
relacionadas
IOF
Juros passivos
Outras despesas financeiras

(f) Despesas financeiras

(1.894)
(3.192)
(342)
(5.428)

(1.359)
(2.492)
(499)
(4.350)

Controladora
2019
-

2020

(11)
(995)
(81)
(2.077)

(990)

2018
-

73

(1.375)
(3.007)
(515)
(4.897)

2020
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(1.909)
(3.449)
(356)
(5.714)

-

Consolidado
2019

(86)
(1.006)
(101)
(2.275)

(1.082)

2018

Coty Brasil Comércio S.A.
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21 Patrimônio Líquido
a) Capital Social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Coty Brasil totalizava R$46.313, dividido em quotas com valor
nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas conforme descrito abaixo:
Sócio

Quotas

Capital (R$ mil)

% Participação

Coty BV.
Coty Canada INC

46.198.116
115.221

46.198
115

99,75%
0,25%

Total

46.313.337

46.313

100%

Durante o ano de 2019, a Coty Brasil teve três alterações societárias para apresentar o capital social
de 31 de dezembro de 2019. Segue um breve histórico do saldo inicial até os movimentos da incorporação que
afetaram esse saldo desde o início das operações:
Aumento por aporte de capital


Em 19 de fevereiro de 2019 houve um aumento de capital no montante de R$3.207.000 totalizando à
época de R$3.253.313 mediante a emissão de 3.207.000 (três bilhões e duzentos e sete milhões) novas
quotas subscritas e integralizadas pela Coty BV, com diluição de participação da Coty Canada de 0,25%
para 0,004%.

Alteração do quadro social


Em 25 de abril de 2019 a Coty Canada retirou-se da sociedade, cedendo e transferindo à sócia ora
ingressante da sociedade, HFC Prestige, 115.221 (cento e quinze mil, duzentos e vinte e uma) quotas
da Sociedade de sua titularidade no valor de R$115.221.

Redução de capital


Em 05 de junho de 2019 ocorreu uma alteração do contrato social da Companhia, reduzindo o capital
social em R$500.000, resultando num capital social de R$2.753.313, dividido em 2.753.313 (dois
bilhões setecentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) quotas
subscritas e integralizadas.

Com as alterações acima mencionadas, o capital social da Coty Brasil passou para R$2.753.313 dividido em
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas conforme descrito abaixo
em 31 de dezembro de 2019:
Sócio
Coty BV.
HFC Prestige International Canada INC
Total

Quotas

Capital (R$ mil)

% Participação

2.753.198.115
115.221
2.753.313.336

2.753.198
115
2.753.313

99,996%
0,004%
100%
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No exercício de 2020, ocorreram as seguintes reduções de capital:


No dia 23 de julho de 2020, ocorreu alteração do contrato social da Companhia, reduzindo o capital
social em R$250.000, resultando num capital social de R$2.503.313, dividido em 2.503.313 (dois
bilhões setecentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) quotas
subscritas e integralizadas.



Em 01 de dezembro de 2020 ocorreu uma alteração do contrato social da Companhia, reduzindo o
capital social em R$400.000, resultando num capital social de R$2.103.313, dividido em 2.103.313
(dois bilhões setecentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) quotas
subscritas e integralizadas.

Com as alterações acima mencionadas, o capital social da Coty Brasil em 31 de dezembro de 2020 passou para
R$2.103.313 dividido em quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) , totalmente subscritas e
integralizadas, conforme descrito a seguir:
Quotas

Capital (R$ mil)

% Participação

Coty BV.
HFC Prestige International Canada INC

2.103.198.115
115.221

2.103.198
115

99,996%
0,004%

Total

2.103.313.336

2.103.313

100%

Sócio

Conforme nota explicativa n° 27, em 20 de abril de 2021, a Companhia alterou por transformação o tipo jurídico
de sociedade limitada para sociedade por ações, convertendo suas quotas em ações ordinárias.
b) Reserva de capital
A movimentação da conta de reserva de capital é composta pelo plano de ações restritas, vide item (c) abaixo.
R$ mil
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Plano de ações restritas
Plano de ações exercidas/canceladas
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Plano de ações restritas
Plano de ações exercidas/canceladas
Saldo em 31 de dezembro de 2020

2.775
(2.527)
248
2.147
(2.217)
178
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c) Plano de ações restritas
A Coty Inc, controladora da Companhia, mantém planos de ações restritas (Restricted Stock Units), para os
executivos da Coty Brasil, com o objetivo de estimular os objetivos e alinhamento dos interesses da Companhia.
A despesa é registrada em uma base “pro rata” que se inicia na data de outorga até a data de vesting, em que a
controladora da Companhia transfere o direito de suas ações ao beneficiário, e a Coty Brasil fica responsável
apenas por reembolsar a sua controladora. A provisão dos encargos sociais é atualizada mensalmente de acordo
com o valor do fechamento da ação da Companhia. As opções de ações restritas da Coty Inc. serão outorgadas
periodicamente em benefício dos executivos da Companhia. A transferência definitiva das ações restritas aos
participantes estará condicionada ao cumprimento de um prazo de carência de três, quatro e cinco anos para
cada outorga e, ao final do prazo de carência, o participante deverá estar com vínculo com a Companhia, caso
contrário, as outorgas serão canceladas. Atualmente, as ações vigentes possuem carência de 2021 a 2024.
O total das despesas, incluindo encargos sociais, relativo ao programa de Restricted Stock Unit reconhecido no
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$3.637 e R$3.880, na controladora e consolidado,
respectivamente.
d) Reserva de incentivos fiscais
Conforme evidenciado na nota 2.16, a Companhia possui Termo de Acordo de Regime Especial (TARE)
celebrado com o Estado de Goiás, com vigência até 31 de dezembro de 2031. Para manutenção do regime, a
Companhia se compromete a utilizar centros de distribuição no Estado, proporcionando a criação de novos
empregos, realizar investimentos na planta utilizando-se mão de obra local, além de recolher um valor mínimo
de ICMS anualmente. Tais condições estão sendo atendidas pela Companhia desde o início da TARE.
Constituída de acordo com o previsto no CPC 07 (R1), item 15b, a reserva de incentivos fiscais recebe a parcela
de subvenção governamental reconhecidos no resultado do exercício, em conta redutora de impostos, e a ela
destinados a partir da conta de lucros acumulados.

Reserva total
Valor constituído em anos
anteriores
Constituição do exercício
Saldo a constituir

Controladora e Consolidado
2020
2019
753.303
587.087
(499.081)
(254.222)
-

(265.464)
(233.617)
88.006

2018
409.547
(104.926)
(160.538)
144.083

Do lucro líquido de 2020, apenas R$ 254.222 foi destinado para a conta de reserva de incentivos fiscais, uma
vez que não havia mais saldo a constituir decorrente de subvenções reconhecidas no resultado de exercícios
anteriores. Por este motivo, a parcela remanescente no montante de R$ 24.726 foi destinada para a conta de
reservas de lucros.
e) Destinação do lucro
Em de abril de 2021, a Companhia alterou o tipo jurídico da sociedade limitada para sociedade por ações (S/A).
Sendo assim, a partir da data mencionada o lucro líquido do exercício apurado após dedução de eventuais
prejuízos acumulados, será destinado da seguinte forma:
(i) 5% para constituição de reserva legal limitada a 20% do capital social e;
(ii) 25% a títulos de dividendos, conforme previsto no Estatuto Social, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº
6.404/76, para distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, respeitada a prioridade das ações
preferenciais.
76

313

314

Lucro Líquido por ação - básico e diluído - R$

Média ponderada das ações disponíveis

Média ponderada dos direitos de ações
concedidos utilizadas na apuração do lucro líquido
básico por ação

Média ponderada de ações em circulação
utilizadas na apuração do lucro líquido básico por
ação (*)

Ações disponíveis (em quantidades):

Lucro Líquido do exercício atribuível aos acionistas
da Companhia utilizado na apuração do lucro líquido
básico e diluído por ação (em R$ mil)

2.528.536.841
0,1103

-

2.528.536.841
0,0577

-

2.528.536.841

278.948

Total

Básico e Diluído

-

-

133.110

Básico e Diluído
Operações
Descontinuadas

-

2.528.536.841

145.838

Básico e Diluído
Operações
Continuadas

2020

77

0,0522

2.813.854.696

-

2.813.854.696

146.931

Básico e Diluído
Operações
Continuadas

-

-

-

-

86.686

Básico e Diluído
Operações
Descontinuadas

2019

0,0830

2.813.854.696

-

2.813.854.696

233.617

Total

Básico e
Diluído

2,5516

46.313.337

-

46.313.337

118.174

Básico e
Diluído
Operações
Continuadas

-

-

-

-

42.364

Básico e Diluído
Operações
Descontinuadas

2018

Conforme mencionado na nota explicativa nº 21 o capital social da Companhia é constituído de quotas que, em 20 de abril de 2021 foram transformadas em
ações ordinárias subscritas, conforme descrito na nota explicativa 27. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 41/IAS 33 - Lucro por Ação, na tabela a
seguir está reconciliado o lucro dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 com os valores usados para calcular o lucro por ação básico
e diluído. Considerando que as opções de compra de ações não apresentaram efeito dilutivo e desta forma o lucro líquido por ação básico e diluído foram os
mesmos em cada um dos exercícios apresentados, conforme segue:

Resultado por ação

Numerador básico e diluído
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3,4663

46.313.337

-

46.313.337

160.538

Total

Básico e
Diluído
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Transações com partes relacionadas
(a) Transações e saldos
Os principais saldos de ativos e passivos assim como as transações que influenciaram o resultado do exercício,
relativas a operações entre partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia e controladores,
associadas e controladas. Nas relações comerciais com partes relacionadas os preços e demais condições
comerciais são estabelecidas considerando as características e naturezas das referidas transações.
As transações que não afetaram o caixa pelo fato da incorporação de empresas são como segue: o valor: de notas
promissórias que totalizam em R$3.107.000 recebido na incorporação da CBICC em setembro de 2016, foram
assinadas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e com vencimento em janeiro de 2021. Em dezembro de
2016, foi assinado mais um contrato de R$100.000 o qual não incide atualização e o vencimento e pagamento
ocorreram em junho de 2017. Em 2019 houve a conversão do mútuo em aumento de capital e posterior redução
do capital social conforme nota do patrimônio líquido (Nota 21)
Um resumo das transações comerciais com partes relacionadas de compra e venda de produtos, matériasprimas, contratação de serviços, assim como as transações financeiras de empréstimos e captação de recursos
entre as Companhias, estão demonstradas abaixo:
Compras: A controlada Savoy realiza compras de insumos e matéria prima de empresas do grupo Coty Inc,
localizados nos EUA e Europa. Adicionalmente, a controladora Coty realiza as compra dos produtos
fabricados pela controlada Savoy.
Vendas: A controlada Savoy realiza, esporadicamente, vendas de esmaltes para a Coty Chile e Coty
Argentina.
Mútuo: O mútuo com a controladora Coty BV no montante de R$ 400.000 foi firmado em reais e não sofre
correção de juros, tendo um prazo máximo de pagamento até 31 de dezembro de 2021.
Prestação de serviços: A Coty possui contrato de prestação de serviços com a controlada Savoy, que
compreende o apoio administrativo das operações. A Companhia também possuía contrato semelhante com a
HFC Brasil, que se encerrou após a incorporação desta pela Coty Brasil.
Adicionalmente, a partir de 01 de dezembro de 2020, como parte do acordo da venda de negócio de Wella, a
Companhia iniciou prestação de serviço para a Wella Brasil, conforme detalhado na nota explicativa nº 8, a
natureza dos saldos a receber e a pagar com Wella Brasil, no âmbito de tal prestação de serviço.
Reembolso de despesas: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía saldo a receber com Coty
International BV e Coty Operations America LLC, decorrente de reembolso de despesas da Companhia.
A Companhia não possui outros relacionamentos ou transações com partes relacionadas, que não foram
divulgados nesta nota explicativa.
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Controladora 31/12/2020
Savoy
Indústria de
Cosméticos
S/A.
Saldos
Ativo Circulante
Partes Relacionadas
Passivo circulante
Fornecedores
Passivo com partes
relacionadas
Passivo não
circulante
Mútuo
Transações
Vendas de
mercadorias/produto
Compras de
mercadorias/produtos
Compra de ativo
imobilizado

COTY
International
BV NL 410

Wella Brasil
LTDA (i)

34.907

Coty
Operations
Americas LLC
(US425)

COTY BV

Total

1.564
1.564
(52.081)
(52.081)

34.907
(60.316)

-

(60.316)

-

-

-

(400.000)

-

(400.000)

(1.147.443)

-

-

(400.000)
-

-

(400.000)
(1.147.443)

-

-

-

198
198
-

-

36.883
36.883
(112.397)
(52.081)

214
214
-

(60.316)

-

(1.147.418)

(1.147.418)

Despesas/receitas
Diversas
Prestação de
Serviços

(25)

(25)
27.823

2.099

-

-

-

29.922

27.823

2.099

-

-

-

29.922

Controladora 31/12/2019
Savoy Indústria de
Cosméticos S/A.
Saldos
Ativo Circulante
Partes Relacionadas
Passivo circulante
Fornecedores

Despesas/receitas Diversas
Prestação de serviços

Total

1.642
1.642

-

1.642
1.642

(47.861)
(47.861)

-

(47.861)
(47.861)

-

(100.000)

-

(100.000)

(100.000)
(100.000)

Passivo não circulante
Mútuo
Transações
Compras de mercadorias/produtos
Compra de ativo imobilizado

Coty BV

(1.152.415)

-

(1.152.410)
(5)

-

(1.152.415)
(1.152.410)
(5)

26.285
26.285

-

26.285
26.285
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Controladora 31/12/2018
Savoy
Indústria de
Cosméticos
S/A.
Saldos
Ativo Circulante
Clientes
Partes Relacionadas
Passivo circulante
Fornecedores
Passivo não circulante
Mútuos
Transações
Vendas de mercadorias/produto
Compras de mercadorias/produtos
Despesas/receitas Diversas
Juros sobre Mútuos
Despesas financeiras
Prestação de serviços
Prestação de serviços

HFC Brasil
Comércio de
Cosméticos
Ltda

Coty BV

1.097
88
1.009

2.691

(32.563)
(32.563)
-

Coty Geneva

Total

-

354
354

4.142
88
4.054

-

-

-

(32.563)
(32.563)

-

(3.207.000)
(3.207.000)

-

-

(3.207.000)
(3.207.000)

(1.065.881)
(1.065.881)

54.190
54.801
(611)

-

-

(1.011.691)
54.801
(1.066.492)

19.687

3.767

-

-

19.687
19.687

(990)
(990)
4.757
4.757

-

-

23.454
(990)
(990)
24.444
24.444

2.691

80

317

-

-

318
-

(54.587)
(54.587)
-

(84)
(84)
-

-

-

(4.048)

-

(4.048)

-

-

-

(1.223)

(1.223)

-

-

-

Galería
Productora de
Cosméticos, S.
de R.L. de C.V.

2.099

-

-

2.099

-

-

(60.316)

-

(60.316)

87.387

-

87.387

Wella Brasil
LTDA (i)

-

(5.981)

-

(5.981)

-

-

-

(3.609)

(3.609)

296

-

296

COTY
International
BV

-

-

-

-

(400.000)

(400.000)

-

-

-

-

-

-

COTY BV

81

-

(231)

-

-

265

265

(231)
-

-

-

-

-

-

-

(15)

-

77

77

Coty
Argentina

(15)

-

-

HFC Prestige
Manufacturing

Consolidado 31/12/2020

(ii) Os eventos que geram o saldo a receber e a pagar com Wella Brasil foram evidenciados na nota explicativa nº 8

Transações
Vendas de
mercadorias/produto
Compras de
mercadorias/produtos
Prestação de Serviços

-

-

Passivo não circulante

-

(84)

Mútuos

(23.241)

(84)

(23.241)

27

Passivo circulante

-

Partes Relacionadas

-

27

HFC
Prestige
Inter
Oper

Fornecedores
Passivo com partes
relacionadas

-

Ativo Circulante

Clientes

Saldos

THE
WELLA
CORPORA
TION
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-

-

265

265

-

-

-

-

-

-

45

45

Coty
Chile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215

-

215

Coty
Operations
Americas
LLC

2.099

(64.931)

530

(62.302)

(400.000)

(400.000)

(60.316)

(28.172)

(88.488)

87.925

88.047
122

Total

319

Compra de ativo imobilizado

Compras de mercadorias/produtos

Vendas de mercadorias/produto

Transações

Mútuos

Passivo não circulante

Fornecedores

Passivo circulante

Clientes

Ativo Circulante

Saldos

(1.653)

(1.653)

-

-

-

THE WELLA
CORPORATION

-

(32.029)

-

(32.029)

-

-

(7.027)

(7.027)

-

-

HFC
Prestige
Inter Oper

-

(3.163)

-

(3.163)

-

-

(1.892)

(1.892)

-

-

Galería
Productora
de
Cosméticos,
S. de R.L.
de C.V.

-

-

-

-

-

-

82

-

(2.071)

-

(2.071)

COTY US
LLC
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-

-

(7)

-

-

(7)

-

-

(7)

(7)

COTY
MIAMI

-

(73)

-

-

-

532

532

(73)

-

-

-

-

-

-

Coty
Argentina

-

(13)

(13)

-

-

HFC Prestige
Manufacturing

Consolidado 31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

(100.000)

(100.000)

Coty BV

-

-

188

188

-

-

-

-

188

188

Coty Chile

(7)

(38.989)

(38.276)
720

(100.000)

(100.000)

(8.939)

(8.939)

188
188

Total

320

(131)
(131)

Passivo circulante
Fornecedores

-

3.675
(1.082)
(1.082)
4.757
4.757

Despesas/receitas Diversas
Juros sobre Mútuos
Despesas financeiras
Adtos recebíveis
Prestação de serviços
Prestação de serviços

-

-

-

-

-

54.059
54.801
(611)
(131)

-

-

(3.394)
(3.394)

-

HFC
Prestige
Inter Oper
Ch342

-

(1.836)
(1.836)

-

HFC
Prestige
Manufact
Germany

Transações
Vendas de mercadorias/produto
Compras de mercadorias/produtos
Compra de ativo imobilizado

-

2.694

Partes Relacionadas

Passivo não circulante
Mútuos

2.694

Saldos
Ativo Circulante
Clientes

HFC Brasil
Comércio de
Cosméticos
Ltda.
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-

-

-

-

-

-

(309)
(309)

Galeria
Productora
De
Cosmeticos

-

-

-

-

-

-

354
354

Coty de Los
Angeles OPI

Consolidado 31/12/2018

-

-

-

-

-

-

(3.207.000)

(3.207.000)

Coty BV

-

-

-

-

-

(3)
(3)

-

-

Coty
Sanford

-

-

-

-

-

-

379
379
-

Coty
Argentina

3.675
(1.082)
(1.082)
4.757
4.757

54.059
54.801
(611)
(131)

(3.207.000)
(3.207.000)

(5.673)
(5.673)

3.427
379
3.048

Total
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(b) Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os diretores e presidente das Companhias Controlada e Coligada. A
remuneração paga é de R$8.438 (R$9.358 em 2019 e R$ 4.472 em 2018) e compreende salários, benefícios de
curto prazo e pagamentos baseados em ações. Não há outros incentivos de longo prazo.

24

Transações que não afetam o caixa

Durante o exercício de 2019, a Companhia realizou as seguintes atividades de investimento e financiamento
não envolvendo caixa; portanto, estas não estão refletidas na Demonstração de Fluxo de Caixa:
(i)

O aumento de capital social de R$ 3.207.000 se deu por conversão do mútuo a pagar junto à
controladora da Companhia. Da redução de capital de R$ 500.000, apenas R$ 400.000 foram pagas
dentro do exercício de 2019.

Durante o exercício de 2020, a Companhia realizou as seguintes atividades de investimento e financiamento
não envolvendo caixa; portanto, estas não estão refletidas na Demonstração de Fluxo de Caixa:
(i)

reconhecimento de ativos de direito de uso, classificado em ativo imobilizado (Nota 10), no valor
de R$ 5.425 na Controladora e R$5.634 no Consolidado (para 2019 o valor da Controladora foi de
R$ 45.114 e R$ 49.256 no Consolidado).

(ii)

Fornecedores de ativo imobilizado em abertos no montante de R$1.973 em 31 de dezembro de 2020
e R$ 2.702 em 31 de dezembro de 2019 referente a valores consolidados.

(iii)

A Companhia realizou o pagamento da parcela remanescente da redução de capital do exercício
anterior, no montante de R$ 100.000, bem como da redução de capital de julho de 2020, no
montante de R$ 250.000. A redução de capital de dezembro de 2020, no montante de R$ 400.000,
não teve efeito caixa até 31 de dezembro de 2020, tendo sido convertido para mútuo a pagar.

25. Compromissos
A Companhia assinou contratos de locações de equipamentos que variam entre um a cinco anos e que resultará
em uma despesa total de R$1.606 nos próximos exercícios. Os valores de 2018 de compromissos de locação
englobavam todos os alugueis, que a partir de janeiro de 2019, passaram a ser tratados como arrendamentos a
pagar. A Coty também está comprometida com contratos de consultoria de marketing e publicidade que variam
entre um e dois anos e resultarão em um valor total de R$23.085.
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Os compromissos com prestações de serviços incluem contratos de serviços de limpeza, de serviços de
informática, serviços de relações públicas, entre outros. Os prazos variam entre seis meses e dois anos e
resultarão em uma despesa total de R$31.917.

Compromissos
com locações
Até um ano
De um a cinco
anos
Mais de cinco
anos
Compromissos
com marketing
e publicidade
Até um ano
De um a cinco
anos
Compromissos
com prestação
de serviços
Até um ano
De um a cinco
anos

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

256

242

11.845

1.324

1.271

12.318

105

345

18.575

282

1.070

19.566

10.065

-

40.485

1.606

2.341

-

10.065

361

587

22.393

5.344

2.898

22.393

5.344

2.898

692

1.448

122

692

1.448

122

23.085

6.792

3.020

23.085

6.792

3.020

11.965

15.246

9.276

19.219

17.149

11.265

11.085

14.156

20.242

12.698

15.474

23.316

23.050

29.402

29.518

31.917

32.623

34.581

46.496

36.781

73.023

56.608

41.756

79.550

41.949

26. Informação por segmento
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins comerciais e
gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o principal tomador de decisões da
Companhia, que é o CEO, responsável pela alocação de recursos e avaliação das operações.

27. Eventos subsequentes
Análise dos efeitos da COVID-19

Com o objetivo de zelar pela saúde dos nossos colaboradores, a Companhia paralisou
temporariamente as operações da fábrica e do centro de distribuição de Estado de GO, além da área
administrativa, por três semanas durante Abril de 2021 para conter o rápido alastramento do vírus no
Estado de GO.
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Até a data de publicação desta demonstração financeira, a Administração não identificou outras
atualizações relevantes a serem divulgadas, decorrente dos impactos causados pela COVID-19 que
possam afetar as operações e a posição financeira individual e consolidada da Companhia em 31 de
dezembro de 2020.
Alteração de tipo jurídico de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima
A Companhia protocolou na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) alterar o tipo jurídico da
sociedade limitada para sociedade por ações (S/A). Em consequência da transformação em sociedade por ações
o nome empresarial será alterado para COTY BRASIL COMÉRCIO S.A. O capital social da Sociedade,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$ 2.103.313.336,00 (dois bilhões,
cento e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis reais), passa a ser representado por
2.103.313.336 (dois bilhões, cento e três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, atribuídas as antigas sócias, agora acionistas, Coty B.V. e HFC Prestige.

*****
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Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Nicolas Fischer

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Breno Tordin Polli

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
Cargo do responsável

Nicolas Fischer
Diretor Presidente

O Diretor Presidente acima qualificado declara que:
a. reviu o formulário de referência.
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários
por ele emitidos.

Nicolas Fischer

Nicolas
Fischer (Aug 25, 2021 12:47 ADT)
___________________________________

Nicolas Fischer

334

PÁGINA: 2 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Breno Tordin Polli
Diretor de Relações com Investidores

O Diretor de Relações com Investidores acima qualificado declara que:
a. reviu o formulário de referência.
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários
por ele emitidos.

Breno
Polli (Aug 25, 2021 13:20 ADT)
___________________________________

Breno Tordin Polli
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente / Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que os atuais Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia já prestaram suas declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste
Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Data Início

28/04/2021

Descrição do serviço contratado

Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) revisão das informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas referentes aos períodos de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 e 2020 e
aos períodos de três e seis meses findos em 31 de março e 30 de junho de 2021 e de 2020, e auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018;
e (ii) emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações da Companhia.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante total da remuneração paga aos auditores independentes foi R$ 2.837 mil (incluindo impostos), sendo (i) R$738 mil
para auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2020; e (ii) R$ 2.099 mil para emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações da
Companhia.

Justificativa da substituição

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Randal Ribeiro Sylvestre

28/04/2021

CPF
225.514.708-46

Endereço
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 12º Andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711130, Telefone (11) 51861000, e-mail: randalsylvestre@deloitte.com
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2.3 - Outras Informações relevantes
Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, a Companhia contratou a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes para realizar as atividades de auditoria independente das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como revisão de informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 e
aos períodos de três e seis meses findos em 31 de março e 30 de junho de 2021 e de 2020.
A Companhia possui procedimentos internos específicos de pré-aprovação dos serviços
contratados junto aos seus auditores independentes, visando a evitar conflito de interesse ou perda
de objetividade de seus auditores independentes, que se fundamentam em princípios que
preservam a sua independência, nos termos do inciso III do artigo 2º da Instrução da CVM
nº 381/2003. Além disso, a Companhia possui procedimentos internos que visam evitar
transferências relevantes de serviços ou recursos entre os auditores e partes relacionadas com a
Companhia, conforme definidas na Deliberação da CVM nº 642/2010, que aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 05(R1).
A prática de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a
independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam que o auditor não
deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os
seus interesses. Previamente à contratação de outros serviços profissionais que não os
relacionados à auditoria contábil externa, a Companhia e suas controladas adotam como
procedimento formal consultar os auditores independentes, no sentido de assegurar-se que a
realização da prestação destes outros serviços não venha a afetar sua independência e
objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria independente.
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Últ. Inf. Contábil (30/09/2021)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

3.263.698,00

2.881.520.000,00

3.252.642.000,00

311.777.000,00

3.922.671.000,00

3.895.705.000,00

3.781.359.000,00

3.844.246.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

914.960.000,00

1.190.050.000,00

1.267.047.000,00

1.106.817.000,00

Resultado Bruto

361.932.000,00

508.570.000,00

570.856.000,00

456.643.000,00

Resultado Líquido

127.690.000,00

278.948.000,00

233.617.000,00

160.538.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

2.216.535.800

2.528.536.841

2.813.854.696

46.313.337

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

1,470000

1,140000

1,160000

6,730000

Resultado Básico por Ação

0,057600

0,110300

0,083000

3,466300

Resultado Diluído por Ação

0,06

0,11

0,08

3,47

(Reais)
Patrimônio Líquido
Ativo Total
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3.2 - Medições não contábeis
(a)

valor das medições não contábeis

EBITDA, Margem EBITDA
O EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medição não
contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, conciliada com suas
demonstrações f inanceiras, e consiste no resultado líquido do período das operações, incluindo o
resultado das operações continuadas e descontinuadas, acrescido dos tributos sobre o lucro, das
despesas f inanceiras líquidas das receitas f inanceiras e das depreciações e amortizações. A Margem
EBITDA é calculada por meio da divisão do EBITDA pela receita líquida das operações (continuadas
e descontinuadas).
O EBITDA e a Margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil nem pelas International Financial Reporting Standards (IFRS). Embora o EBITDA possua
um signif icado padrão, nos termos da Instrução CVM 527, a Companhia não pode garantir que outras
sociedades, inclusive companhias f echad as, adotarão esse signif icado padrão. Nesse sentido, caso
o signif icado padrão instituído pela Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o
EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA divulgado por outras
sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 527
por empresas que não f oram obrigadas a retif icá-las podem não adotar o signif icado padronizado
instituído pela Instrução CVM 527.
A tabela abaixo apresenta o valor do EBITDA e Margem EBITDA sem excluir quaisquer itens não
recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas :
Período de nove meses findo em
30 de setembro de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(R$ mil, exceto %)

EBITDA
Margem EBITDA

2021

2020

2020

2019

2018

182.869

266.929

423.383

346.462

249.311

20,0%

23,9%

27,0%

20,6%

17,8%

EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustada
O EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medição não
contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, conciliada com suas
demonstrações f inanceiras, e consiste no resultado líquido do período das operações continuadas,
acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas f inanceiras líquidas das receitas f inanceiras e das
depreciações e amortizações. A Margem EBITDA é calculada por meio da divisão do EBITDA pela
receita líquida das operações continuadas.
Seguem abaixo os valores do EBITDA e Margem EBITDA ajustados (ou seja, excluindo os resultad os
vinculados às operações descontinuadas, que consistem nos resultados relacionados à operação da
Wella cuja venda f oi anunciada em 2020, conf orme previsto no artigo 4º da Instrução CVM n º 527)
da Companhia no período de nove meses f indo em 30 de setembro de 2021 e de 2020 e nos três
últimos exercícios sociais:
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Período de nove meses findo em
30 de setembro de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(R$ mil, exceto %)

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

2021

2020

2020

2019

2018

182.869

157.971

235.042

211.081

180.032

20,0%

19,2%

19,8%

16,7%

16,3%

Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta representa todas as obrigações f inanceiras da Companhia, sendo elas: empréstimos
e f inanciamentos (circulante e não circulante), arrendamentos, instrumentos f inanceiros derivativos
e partes relacionadas. A Dívida Líquida é representada pela Dívida Bruta, deduzidos os saldos dos
ativos de alta liquidez (caixa e equivalentes de caixa).
Seguem abaixo os valores da Dívida Bruta e da Dívida Líquida da Companhia em 30 de setembro
de 2021 e ao f inal dos três últimos exercícios sociais :
Medições não contábeis

Em 30 de setembro de

(R$ mil)
Dívida Bruta
Dívida Líquida/Caixa Líquido

Em 31 de dezembro de

2021

2020

2019

2018

67.453

418.547

138.461

3.209.623

(113.152)

85.763

104.624

3.017.464

(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
EBITDA e a Margem EBITDA
A tabela abaixo apresenta o EBITDA e a Margem EBITDA (sem excluir o resultado das operações
descontinuadas) apresentados pela Companhia no período de nove meses f indo em 30 de setembro
de 2021 e de 2020 e nos três últimos exercícios sociais:
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Medições não contábeis
(R$ mil, exceto %)

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

2021

2020

2020

2019

2018

127.690

168.500

278.948

233.617

160.538

4.712

28.248

57.324

31.148

19.442

(+/-) Resultado Financeiro

(1.350)

5.682

3.233

(4.022)

(1.934)

(+) Depreciação e Amortização

51.817

64.498

83.878

85.719

71.265

EBITDA

182.869

266.928

423.383

346.462

249.311

Receita líquida total

914.960

1.116.133

1.570.956

1.679.104

1.400.477

20,0%

23,9%

27,0%

20,6%

17,8%

Lucro líquido
(+/-) Imposto de
contribuição social

Margem EBITDA

renda

e
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EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado
A tabela abaixo apresenta o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado (considerando apenas
o resultado das operações continuadas) apresentados pela Companhia no período de nove meses
f indo em 30 de setembro de 2021 e de 2020 e nos três últimos exercícios sociais:
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Medições não contábeis

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(R$ mil, exceto %)
2021

2020

2020

2019

2018

127.690

95.380

152.576

141.234

112.884

4.712

(1.917)

2.102

(5.820)

2.237

(+/-) Resultado Financeiro

(1.350)

4.636

2.232

(3.567)

(1.214)

(+) Depreciação e Amortização

51.817

59.872

78.132

79.234

66.125

EBITDA Ajustado

182.869

157.971

235.042

211.081

180.032

Receita líquida das operações
continuadas

914.960

823.819

1.190.050

1.267.047

1.106.817

20,0%

19,2%

19,8%

16,7%

16,3%

Resultado
líquido
operações continuadas
(+/-) Imposto de
contribuição social

das

renda

e

Margem EBITDA Ajustado

Dívida Bruta e a Dívida Líquida
A tabela abaixo apresenta a Dívida Bruta e a Dívida Líquida apresentados pela Companhia em 30
de setembro de 2021 e nos três últimos exercícios sociais :
Em 30 de setembro de

Em 31 de dezembro de

Cálculo Dívida Bruta e Dívida Líquida
(em R$ mil)
2021

2020

2019

2018

-

664

739

793

-

96

1.057

1.830

Arrendamentos a pagar (circulante)

9.045

8.783

14.628

-

Arrendamentos a pagar (não circulante)

58.408

9.004

22.037

-

-

400.000

100.000

3.207.000

67.453

418.547

138.461

3.209.623

Caixa e equivalentes de caixa

(180.605)

(332.784)

(33.837)

(192.159)

Dívida Líquida/Caixa Líquido

(113.152)

85.763

104.624

3.017.464

Empréstimos
(circulante)

e

financiamentos

Empréstimos e
circulante)

financiamentos (não

Partes relacionadas (não circulante)
Dívida Bruta
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(c)
motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA e a Margem EBITDA
O EBITDA e a Margem EBTIDA são utilizados como medidas de desempenho pela administração
da Companhia, por serem medidas práticas para af erir o desempenho operacional da Companhia,
f acilitando a comparabilidade da sua estrutura ao longo dos anos, uma vez que correspondem a
indicadores f inanceiros utilizados para avaliar seus resultados, sem a inf luência de sua estrutura de
capital, de ef eitos tributários e f inanceiros e outros impactos. O EBITDA e a Margem EBTIDA são
inf ormações adicionais às demonstrações f inanceiras e não devem ser utilizados em substituição às
nossas inf ormações f inanceiras auditadas ou revisadas . O EBITDA e Margem EBTIDA não são
medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelo IFRS, não possuem um
signif icado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes apresentados
por outras companhias.
Dívida Líquida e Dívida Bruta
A Companhia usa a Dívida Bruta para monitorar seu nível de endividamento e para determinar a
Dívida Líquida. A Companhia entende que a medição da Dívida Líquida é utilizada para análise do
grau de alavancagem f inanceira em relação ao f luxo de caixa operacional da Companhia. A Dívida
Líquida e a Dívida Bruta não são medidas de desempenho, endividamento ou liquidez reconhecida
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
– International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standard Board (IASB) e não possuem signif icado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida
Bruta e a Dívida Líquida de maneira dif erente da Companhia.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Eventos subsequentes às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021
Não constam eventos subsequentes às informações financeiras intermediárias do período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2021.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

a. regras sobre
retenção de
lucros

2020

2019

2018

Em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia era uma sociedade
de responsabilidade limitada.

Em 31 de dezembro de 2019, a

Em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia era uma sociedade
de responsabilidade limitada.
Em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia
detinha
uma
reserva de capital, e reservas de
lucros, composta de uma
reserva para incentivos fiscais.

Em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia
detinha
uma
reserva de capital, e reservas de
lucros, composta de (i) reserva
para incentivos fiscais e
(ii) reserva de lucros retidos
para investimentos.

Companhia era uma sociedade
de responsabilidade limitada.
Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia
detinha
uma
reserva de capital, e reservas de
lucros, composta de uma
reserva para incentivos fiscais

a.i. valores das
retenções de
lucros

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia realizou retenções
em seu lucro líquido no valor de
R$ 254.222 mil, destinados a
constituição da reserva de
subvenção e R$ 24.726 mil
destinados a constituição da
reserva de lucro.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia realizou retenções
em seu lucro líquido no valor de
R$ 233.617 mil, destinados a
constituição da reserva de
subvenção.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia realizou retenções
em seu lucro líquido no valor de
R$ 160.538 mil, destinados a
constituição da reserva de
subvenção.

a.ii. percentuais
em relação aos
lucros totais
declarados

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, os
percentuais das destinações em
relação ao lucro total declarado
foram os seguintes: (i) 5% foram
destinados para conta de
Reserva Legal; (ii) 25% foram
distribuídos aos acionistas a
título de dividendos obrigatórios
e (ii) o restante para a reserva
de incentivos fiscais e reserva
de lucros.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019,
100% do lucro total foi destinado
à constituição da reserva de
subvenção.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018,
100% do lucro total foi destinado
à constituição da reserva de
subvenção.

b. regras sobre
distribuição de
dividendos

Em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia
adotava
como
prática de retenção de lucros as
previsões contidas em seu
contrato social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
aplicável supletivamente
à
Companhia, que prevê que a
destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de
lucros será aprovada por sócio
ou sócios titulares de mais da
metade do capital social,
podendo os lucros serem
distribuições proporcionalmente
ou não à participação de cada
sócio.

Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia
adotava
como
prática de retenção de lucros as
previsões contidas em seu
contrato social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
aplicável
supletivamente
à
Companhia, que prevê que a
destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de
lucros será aprovada por sócio
ou sócios titulares de mais da
metade do capital social,
podendo os lucros serem
distribuições proporcionalmente
ou não à participação de cada
sócio.

Em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia
adotava
como
prática de retenção de lucros as
previsões contidas em seu
contrato social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
aplicável
supletivamente
à
Companhia, que prevê que a
destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de
lucros será aprovada por sócio
ou sócios titulares de mais da
metade do capital social,
podendo os lucros serem
distribuições proporcionalmente
ou não à participação de cada
sócio.
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c. periodicidade
das
distribuições de
dividendos

Em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia
adotava
como
prática de retenção de lucros as
previsões contidas em seu
contrato social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
aplicável supletivamente
à
Companhia, que prevê que a
destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de
lucros será aprovada por sócio
ou sócios titulares de mais da
metade do capital social,
podendo os lucros serem
distribuições proporcionalmente
ou não à participação de cada
sócio.

Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia
adotava
como
prática de retenção de lucros as
previsões contidas em seu
contrato social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
aplicável
supletivamente
à
Companhia, que prevê que a
destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de
lucros será aprovada por sócio
ou sócios titulares de mais da
metade do capital social,
podendo os lucros serem
distribuições proporcionalmente
ou não à participação de cada
sócio.

Em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia
adotava
como
prática de retenção de lucros as
previsões contidas em seu
contrato social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
aplicável
supletivamente
à
Companhia, que prevê que a
destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de
lucros será aprovada por sócio
ou sócios titulares de mais da
metade do capital social,
podendo os lucros serem
distribuições proporcionalmente
ou não à participação de cada
sócio.

d. eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial
aplicável ao
emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, a
Companhia
não
possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, a
Companhia
não
possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, a
Companhia
não
possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais.

e. política de
destinação de
resultados

Em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia não possuía política
específica que tratasse sobre
destinação de resultados.

Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia não possuía política
específica que tratasse sobre
destinação de resultados.

Em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia não possuía política
específica que tratasse sobre
destinação de resultados.
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(Reais)

Últ. Inf. Contábil

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2020

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

0,00

278.948.000,00

233.617.000,00

160.538.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,960000

0,000000

0,000000

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

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Dividendo distribuído total

0,00

2.694.125,04

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

278.948.000,00

233.617.000,00

160.538.000,00

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Ordinária

20/05/2021

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,00

0,00

Dividendo Obrigatório
Ordinária

2.694.125,04

30/09/2021

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos últimos
três exercícios sociais.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

30/09/2021

658.972.000,00

Índice de Endividamento

0,20191000

31/12/2020

1.014.185.000,00

Índice de Endividamento

0,35196200
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Outras garantias ou privilégio

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

664.000,00

96.000,00

0,00

0,00

760.000,00

664.000,00

96.000,00

0,00

0,00

760.000,00

Observação
Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de Empréstimos apresentadas nas demonstrações financeiras individuais/consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e são relativos a contratos de “leasing”, sendo que não há garantia estabelecida. Caso a Companhia, ao término do contrato, permanecer com o automóvel, deverá pagar vinte por cento do valor
financiado.

PÁGINA: 18 de 349

350

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 3.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos, conhecidos ou não. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em
qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos
mencionados abaixo e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez,
negócios futuros e/ou reputação da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de
emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de
risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente o
seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo
são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência,
podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente e de forma relevante os seus
negócios, situação financeira, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros
e/ou sua reputação. Além disso, riscos adicionais não conhecidos ou considerados irrelevantes
pela Companhia na data deste Formulário de Referência também poderão afetar a Companhia
adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco” e do item “4.2 Riscos de Mercado”, exceto se
expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato
de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso”
ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza
ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou reputação da Companhia
e das suas subsidiárias, bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” e na seção “4.2 Riscos de
Mercado”, devem ser compreendidas nesse contexto. Os Fatores de Risco estão sendo expostos
em ordem decrescente de relevância, ou seja, do mais relevante ao menos relevante.
Não obstante a subdivisão desta seção “4.1 Fatores de Risco” e na seção “4.2 Riscos de
Mercado”, determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a
outros itens.
(a)

à Companhia

Nossos negócios, operações e resultados foram e podem continuar a ser impactados
adversamente pela pandemia da COVID-19.
Não podemos prever a extensão, a duração e os impactos das medidas adotadas para a
contenção do avanço do COVID-19 e das medidas de auxílio anunciadas pelos governos em
todo o mundo, incluindo o Governo Federal, até a presente data, ou os resultados das medidas
de auxílio nos países em que operamos e/ou vendemos os nossos produtos.
Consequentemente, não podemos prever os efeitos diretos e indiretos da pandemia do
COVID-19 e das respostas dos governos sobre os nossos negócios, resultados operacionais e
condição financeira, incluindo (i) o impacto do COVID-19 em nossa condição financeira e
resultados operacionais, incluindo as tendências e perspectivas econômicas gerais, de capital,
investimentos e recursos financeiros ou posição de liquidez, (ii) o impacto nas nossas operações
futuras, (iii) o impacto em nossas despesas ou acesso a recursos de capital e financiamento, (iv)
o surgimento de contingências relevantes relacionadas ao COVID-19, (v) como o COVID-19 irá
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afetar os ativos em nosso balanço patrimonial e a nossa capacidade de registrar oportunamente
tais ativos, (vi) a antecipação de quaisquer perdas relevantes, aumentos nas provisões de perdas
em operações de crédito, encargos de reestruturação ou outras despesas, (vii) quaisquer
alterações na aplicação de julgamentos contábeis devido a dados novos ou revisados, (viii) o
valor total da redução na demanda por bens e serviços e interrupções dos canais de venda,
especialmente aqueles afetados pelas medidas de isolamento social, (ix) o impacto em nossa
cadeia de suprimentos, (x) o impacto na relação entre custos e receitas, (xi) a incerteza
econômica e social geral, incluindo o aumento nas taxas de juros, as variações nas taxas de
câmbio, a inflação e o desemprego; (xii) o impacto da pandemia do COVID-19 em nossa
capacidade de cumprir as obrigações relacionadas ao nosso endividamento, e (xiii) outros
impactos e consequências imprevistas.
A extensão do impacto do COVID-19 em nosso desempenho operacional e financeiro dependerá
de certos desenvolvimentos, incluindo a duração e propagação do surto e seu impacto sobre os
nossos clientes, fornecedores e empregados, sendo todos incertos e imprevisíveis. O COVID-19
também apresenta riscos que podem afetar a execução das nossas atividades de negócios, bem
como dos nossos empregados, contratantes, fornecedores, clientes e outros parceiros por um
período indeterminado, incluindo quaisquer paralizações que podem vir a ser solicitadas ou
impostas por autoridades governamentais e que podem vir a ter um efeito adverso relevante
sobre os nossos resultados operacionais, situação financeira e liquidez. Além disso, na medida
em que a pandemia do COVID19 afeta adversamente os nossos negócios, resultados
operacionais, condição financeira e liquidez, ela também pode ter o efeito de aumentar muitos
dos outros riscos aos quais estamos expostos, como aqueles relacionados ao nosso nível de
endividamento, nossa capacidade de gerar fluxos de caixa suficientes para nossa operação,
nossa capacidade de cumprir as obrigações contratuais, entre outros.
Ainda, os hábitos de consumo e a confiança do consumidor mudaram em decorrência da
pandemia de COVID-19 e podem continuar a mudar. Por exemplo, a demanda por produtos
vendidos principalmente em shoppings e salões de beleza foram afetados de forma mais
significativa por fechamentos temporários de negócios não essenciais e medidas de
distanciamento social. A flexibilização das medidas de isolamento social e a recuperação dos
setores da economia impactados devem ser graduais e podem não resultar em um retorno ao
nível de demanda por nossos produtos pré-COVID-19.
Mesmo após a eclosão da COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração econômica,
notadamente no Brasil, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em (i) redução da
atividade comercial e de consumo; (ii) menor confiança dos agentes econômicos; e (iii) aumento
da inadimplência de clientes e fornecedores, o que pode ter um impacto adverso em nossos
negócios.
Ademais, não há garantia de que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão e, se
acontecerem, de que seremos capazes de evitar um impacto negativo em nossos negócios de
um tamanho igual ou maior do que o impacto causado pela pandemia do COVID-19. Surtos de
doenças ou o avanço da atual pandemia do COVID-19 podem (i) afetar a capacidade dos clientes
de cumprir nossas obrigações para conosco, impactando nossos fluxos de caixa e liquidez; (ii)
fazer com que nossas operações sejam temporariamente paralisadas; (iii) causar infecção na
alta administração, prejudicando nossa administração; (iv) causar infecção em nossos
colaboradores, prejudicando o funcionamento de nossas operações, e (v) causar diversos
impactos financeiros, como, por exemplo, aumento do risco de crédito com contrapartes e
inadimplência de clientes, o que prejudicaria o desenvolvimento regular de nossos negócios.
Além disso, não podemos garantir que não haverá mais atrasos nas vacinações contra COVID-
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19 no Brasil, inclusive como resultado da escassez de suprimentos e atrasos na aprovação
regulatória brasileira de certas vacinas.
A Companhia pode não ser capaz de implementar totalmente sua estratégia de
crescimento, de forma que suas operações podem ser adversamente impactadas.
Se não tivermos êxito em implantar as principais iniciativas que fazem parte de nossa estratégia
de gestão, podemos sofrer impacto negativo na nossa capacidade de (i) proteger e fortalecer
nossas marcas e sua associação com qualidade e inovação; (ii) atingir taxas sustentáveis de
crescimento e rentabilidade, bem como identificar com êxito oportunidades em novos mercados;
(iii) desenvolver com êxito inovações de produtos, identificar novas matérias primas e tecnologias
e fabricar produtos que respondam às demandas atuais e futuras do mercado; (iv) investir na
eficiência operacional a partir das plataformas produtiva e de infraestrutura já instaladas; (v)
expandir nossa base de clientes via aumento da demanda por nossos produtos pelos
consumidores; (vi) proteger os registros de nossas marcas e outros direitos de propriedade
intelectual.
Não podemos assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito e por inteiro.
Se não conseguirmos acompanhar com sucesso as demandas do mercado; se qualquer um de
nossos produtos tiver problemas de qualidade, com potencial dano à imagem da Companha; se
nossos competidores tiverem propriedade intelectual protegida que nos impeça de oferecer
produtos que sejam atraentes para nossos consumidores; se as exigências legais impuserem
limites nas matérias-primas e tecnologias que podemos utilizar; se de outra forma tivermos
dificuldades em fabricar produtos atraentes para os consumidores que impacte negativamente o
desenvolvimento de produtos; ou se por qualquer outro motivo não conseguirmos adotar nossas
estratégias de negócios ou essas se provem ineficazes para manter nosso crescimento,
poderemos sofrer efeitos adversos em nossas atividades, situação financeira e resultados
operacionais.
A Companhia é titular de benefícios fiscais, cuja suspensão, decurso do prazo de vigência,
cancelamento ou não renovação podem afetar adversamente os seus resultados.
A Companhia é beneficiária de incentivos fiscais e pode ser afetada de maneira adversa em caso
de revogação dos incentivos fiscais atualmente concedidos pelas autoridades públicas
competentes, bem como em caso de alterações na legislação fiscal que impactem a carga
tributária atual.
A Companhia é beneficiária de incentivos fiscais no Estado de Goiás que representam parcela
relevante de seu resultado, por meio do regime especial de tributação de ICMS previsto na Lei
nº 17.442/11 do Estado de Goiás (alterada pela Lei nº 20.590/19), e concedido por meio de
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, esses benefícios fiscais totalizaram R$ 166,2 milhões
(representando 14% do faturamento líquido da Companhia deste exercício social), R$ 177,5
milhões (representando 14% do faturamento líquido da Companhia deste exercício social) e
R$ 156,4 milhões (representando 14% do faturamento líquido da Companhia deste exercício
social), respectivamente.
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Para garantir a continuidade desses incentivos durante o seu prazo de vigência, devemos
cumprir com uma série de exigências, as quais podem vir a ser questionadas, inclusive
judicialmente. Caso as autoridades fiscais entendam que não foram observados todos os
procedimentos e condições necessários à fruição dos benefícios em questão ou, ainda, caso
deixemos de cumprir parte ou a totalidade dessas obrigações, nossos incentivos fiscais podem
ser suspensos, revistos ou cancelados (com potenciais efeitos retroativos).
Ademais, alguns incentivos têm prazos determinados e não podemos garantir que sejam
renovados quando do seu vencimento, tampouco garantir que conseguiremos garantir que
poderemos usufruir de benefícios na criação de novos incentivos pelo governo. Por exemplo, o
TARE atualmente vigente entre a Companhia e o Estado de Goiás permite o aproveitamento do
benefício fiscal até 31 de dezembro de 2031, mediante o cumprimento de certas condições. Caso
os incentivos fiscais sejam alterados ou expirem e não sejamos capazes de renová-los ou, ainda,
que novos incentivos não sejam criados após a expiração daqueles em vigor,
consequentemente, a Companhia poderá sofrer efeitos adversos.
Na data deste Formulário de Referência, estão em andamento inquéritos civis da Procuradoria
do Estado de Goiás que abarcam a legalidade da origem e o cumprimento dos termos dos
incentivos fiscais da Companhia no Estado de Goiás. Caso tais inquéritos resultem em processos
judiciais com desfechos desfavoráveis à Companhia, pode haver o cancelamento dos benefícios
fiscais concedidos à Companhia pelo Estado de Goiás, e/ou ser iniciada ação civil pública para
cobrar eventuais danos ao erário público, o que afetaria adversamente os resultados e condição
financeira e reputação da Companhia. A Companhia não registrou provisão de contingências
e/ou riscos em relação a tais matérias.
Para mais informações acerca dos processos judiciais e administrativos e dos inquéritos civis,
veja os itens 4.3 ao 4.7 deste Formulário de Referência.
Eventual não renovação, revogação, suspensão ou alteração do benefício fiscal pode afetar
significativamente de forma adversa a nossa situação financeira.
Para mais informações sobre benefícios fiscais, vide item 7.9 deste Formulário de Referência.
A incapacidade da Companhia ou sua falha em proteger os seus direitos de propriedade
intelectual contra violações de terceiros, bem como a perda de tais direitos, pode afetá-la
negativamente.
A Companhia depende significativamente de ativos de propriedade intelectual registrados no
Brasil e no exterior sob titularidade da Coty Geneva Sàrl Versoix, incorporada pela HFC Prestige
International Operations Switzerland Sàrl, pertencente ao grupo econômico da Companhia, para
garantir o sucesso de seus negócios, influenciando, diretamente, a capacidade da Companhia
competir no mercado nacional, considerando que o mercado dos nossos produtos depende de
forma significativa do valor da inovação observada pelos nossos consumidores, da diversificação
do rol de produtos, e do reconhecimento e valor dos nossos ativos intangíveis – em especial
nossas marcas e imagem empresarial.
Em 24 de setembro de 2021, a Companhia e suas controladoras Coty Inc. e Coty B.V. (incluindo
suas subsidiárias e afiliadas) celebraram o Licensing Agreement Term Sheet e o General
Services Agreement Term Sheet, para regular os principais termos e condições para conceder à
Companhia o direito exclusivo de distribuir, comercializar e vender determinadas marcas
licenciadas e próprias da Coty Inc. (ou de suas afiliadas) no Brasil, isentos de royalties e taxas
de uso, exceto pelos royalties e taxas a serem devidos à terceiros, se houver, sujeitos às
disposições de eventual alterações de controle da Companhia e marcas futuras, conforme
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mencionado a seguir. Novas marcas lançadas (licenciadas ou próprias) pela Coty Inc. e Coty
B.V. (ou por qualquer de suas afiliadas, conforme aplicável) após a data de assinatura dos
referidos contratos serão aderidas, mediante consentimento prévio por escrito da Coty Inc., aos
termos dos Licensing and Services Agreements e estarão sujeitas ao pagamento de taxa de 1%
da receita líquida auferida pela venda de tais marcas pela Companhia à Coty B.V. (ou qualquer
de suas afiliadas, conforme aplicável).
Além disso, os contratos concedem à Coty Inc. o direito exclusivo de distribuir, comercializar e
vender certas marcas da Coty Brasil fora do Brasil, sujeito às mesmas taxas de uso e royalties,
o que pode limitar a capacidade da Companhia em expandir certos negócios e produtos fora do
Brasil. Os contratos também concedem à Coty Inc. um direito e licença global, não exclusivo e
livre de royalties para toda e qualquer propriedade intelectual desenvolvida ou de propriedade
da Companhia.
Caso ocorra alteração de controle da Companhia e a Coty Inc. deixar de ser sua acionista
controladora (direta ou indireta), a Coty Inc. poderá (a) rescindir os contratos se tal mudança de
controle for para um terceiro concorrente da Coty Inc., mediante aviso prévio de 180 dias; ou (b)
exigir o pagamento pela Companhia à Coty Inc. (ou qualquer de suas afiliadas, conforme
aplicável) de taxa de uso, o que poderá afetar adversamente os resultados e condição financeira
da Companhia. Além disso, mediante uma mudança de controle da Coty Inc., a Coty Inc. poderá
rescindir os contratos, sujeito a um período de transição.
Adicionalmente, eventos como o indeferimento definitivo dos pedidos de registro de marcas
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), o uso não autorizado ou indevido
das marcas por terceiros ou, ainda, o eventual reconhecimento de nulidade administrativa dos
registros de marcas pode diminuir o valor dos ativos de propriedade intelectual, afetando
adversamente nossos negócios ou nossa reputação e causando um declínio em nossas vendas.
Nesse sentido, a Companhia não pode garantir que as medidas adotadas para proteger os
direitos de propriedade intelectual serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se
apropriarão indevidamente destes direitos. Ainda, cabe ressaltar que o monitoramento de uso
não indevido ou não autorizado dos ativos de propriedade intelectual demanda esforços
significativos (inclusive financeiros) e, ainda assim, não podemos garantir que terceiros não
tenham registrado ou adquirido direitos de propriedade intelectual idênticos ou muito similares
aos registrados ou utilizados pela Companhia e que atendam ao mesmo público consumidor.
Há também o risco, inclusive por omissão, de a Companhia não conseguir renovar o registro de
propriedade intelectual em tempo hábil ou que os concorrentes contestem ou invalidem
quaisquer propriedades intelectuais existentes ou futuras enviadas para a Companhia ou
licenciadas pela Companhia. Além disso, litígios dispendiosos e demorados podem ser
necessários para impor e determinar o escopo de direitos de propriedade da Companhia, e se
não obtiver êxito em defesa, os negócios da Companhia podem ser impactados adversamente.
Qualquer falha da Companhia em proteger sua propriedade intelectual pode ter um efeito
adverso em seus resultados operacionais.
Nossa propriedade intelectual, incluindo, mas não se limitando a patentes, desenhos industriais,
marcas, nomes de domínio e segredos comerciais, é muito importante para o desenvolvimento
das nossas atividades de negócio. Assim, se não tivermos êxito em utilizar de forma eficaz ou
proteger os nossos direitos de propriedade intelectual, especialmente patentes e marcas, a
nossa posição competitiva pode ser afetada negativamente.
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Do mesmo modo, não há como garantir que os direitos associados à propriedade intelectual
serão respeitados e não serão contestados por terceiros administrativa ou judicialmente. Os
custos necessários para proteger os nossos direitos de propriedade intelectual, seja pela via
extrajudicial ou por meio de processos legais ou administrativos, podem ser significativos.
Incêndios ou outros desastres podem afetar nossa produção, instalações e estrutura de
custos, o que poderia causar um efeito materialmente adverso nas nossas atividades,
situação financeira e resultados operacionais.
A Companhia opera uma fábrica, um centro de distribuição no Estado de Goiás, um centro de
distribuição no Estado do Rio de Janeiro e um centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de
produtos no Estado de São Paulo. Assim, como estamos envolvidos na pesquisa, fabricação,
distribuição, e desenvolvimento de produtos, estamos sujeitos aos riscos inerentes a estas
atividades, incluindo acidentes industriais, ações ambientais, greves e outras disputas
trabalhistas, interrupções na logística, no fornecimento de energia elétrica ou sistemas de
informação, perda total ou parcial de unidades operacionais, controle de qualidade de produtos,
segurança, exigência de licenças específicas e outros fatores regulatórios, bem como a
desastres naturais e outros fatores externos sobre os quais não temos qualquer controle. Tais
eventuais situações podem implicar em aumentos significativos nos nossos custos, o que poderia
causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados
operacionais.
Adicionalmente, em razão de a Companhia operar apenas uma fábrica para manufatura da
totalidade dos produtos que comercializa, quaisquer eventos que possam afetar a produção
dessa fábrica, tais como acidentes, incêndios e greves, podem ter um efeito material adverso
nos negócios e resultados da Companhia.
Eventuais acidentes em nossas unidades operacionais (unidade fabril, centros de distribuição e
centro de P&D), podem nos expor a riscos de perda total ou parcial de nossas instalações,
dependendo da sua gravidade e de eventual falta de cobertura por nossas apólices de seguros,
o que poderia afetar adversamente nossos resultados operacionais e condição financeira.
Perdas não cobertas pelos seguros contratados pela Companhia podem resultar em
prejuízos que poderão nos causar efeitos adversos.
As apólices de seguro contratadas pela Companhia podem não cobrir determinados riscos (tais
como guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior, responsabilidades por certos danos ou
poluição ambiental ou interrupção de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de
quaisquer desses eventos não cobertos, o investimento realizado nas unidades de negócio,
unidades comerciais e centros de distribuição pode ser perdido total ou parcialmente, obrigandonos a incorrer em custos adicionais para a sua recomposição, reformas e indenizações,
resultando em prejuízos para a Companhia.
Adicionalmente, decisões desfavoráveis em ações judiciais que nos responsabilizem por falhas
ou defeitos em determinados produtos, ou que resultem em valores de indenização relevantes,
poderão causar danos que não estão integralmente cobertos pelas apólices de seguro
contratadas pela Companhia, além de poder causar danos à nossa reputação.
Não podemos garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por nossas
apólices de seguros contratadas, o pagamento da indenização pela companhia seguradora será
suficiente para cobrir integralmente os danos decorrentes de tal sinistro. Finalmente, não
podemos assegurar que, no futuro, conseguiremos renovar as apólices de seguro em melhores
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ou, no mínimo, nas mesmas condições contratadas, o que poderá ocasionar um efeito adverso
relevante nos nossos negócios e resultados.
A distribuição dos produtos da Companhia pode sofrer um impacto adverso relevante
caso suas atividades e a dos seu principais fornecedores e prestadores de serviços
sofram paralisações significativas.
O recebimento, a armazenagem e a distribuição de todos os produtos no território nacional
depende de uma logística segura, confiável e sem paralisações ou atrasos. A Companhia
depende do funcionamento regular das suas operações, das operações de seus prestadores de
serviços, e seus fornecedores para cumprir pontualmente com suas obrigações.
As atividades da Companhia e de seus principais prestadores de serviços, revendedores e
fornecedores, incluindo, mas não se limitando, às logísticas associadas, podem sofrer
interrupções parciais ou totais, temporárias ou permanentes por razões diversas, tais como
greves, paralisações ou outras formas de movimentação laboral, hipótese em que as atividades
da Companhia, os seus resultados, bem como os seus relacionamentos com clientes poderão
ser afetados de forma adversa.
Nossa dependência de terceiros para a fabricação de produtos pode afetar adversamente
nossos negócios, situação financeira e resultados.
A Companhia fabrica a grande maioria de seus produtos internamente. No entanto, a fabricação
de produtos das linhas de higiene oral e saúde (algodão), que representaram menos de 5% da
receita líquida da Companhia em 2020, é terceirizada. Ao usarmos terceiros para fabricar nossos
produtos, também estamos sujeitos às interrupções nas operações destes fornecedores em
virtude dos riscos que afetem seus negócios, incluindo acidentes industriais, eventos ambientais,
interrupções na logística ou sistemas de informação, perda ou enfraquecimento dos principais
locais de fabricação ou distribuição, problemas no controle de qualidade do produto,
preocupações com segurança, requisitos de licenciamentos e outras questões regulatórias ou
governamentais, bem como desastres naturais, pandemias, disputas fronteiriças, atos de
terrorismo e outros fatores externos sobre os quais não temos controle. Ainda, a dependência
de terceiros requer um maior esforço para controle de custos, eficiência, pontualidade, qualidade
e segurança dos produtos.
Ademais, os nossos fornecedores podem ser adquiridos por, receber investimentos de, ou firmar
outros tipos de relacionamentos comerciais com nossos concorrentes e com outras empresas
que disponham de recursos para investimento. Não podemos garantir que os fabricantes
continuarão a nos vender seus produtos nas atuais condições ou que seremos capazes de
estabelecer novos relacionamentos com fabricantes, ou mesmo prolongar os existentes, de
forma a assegurar o acesso aos produtos tempestivamente e nas mesmas condições que hoje
acessamos. Caso não sejamos capazes de desenvolver e manter relações com os fabricantes,
ou caso algum fabricante deixe de produzir ou entregar os produtos tempestivamente, ou ainda
caso não consigamos negociar em termos favoráveis com esses fabricantes, nossos negócios,
resultados e situação financeira poderão ser afetados adversamente e de forma relevante.
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Decisões desfavoráveis ou o envolvimento de nossa Companhia ou de nossos acionistas,
administradores e/ou colaboradores em processos judiciais, administrativos ou arbitrais,
procedimentos de investigação, inquérito civis ou inquéritos policiais podem causar
efeitos adversos em nossos negócios, na nossa condição financeira, nos nossos
resultados operacionais e em nossa imagem ou reputação.
Nós, nossa controlada, nossos acionistas, administradores e/ou colaboradores somos e/ou
poderemos ser no futuro partes em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, seja em
matéria cível, tributária, administrativa, trabalhista, societária, de propriedade intelectual,
regulatória, concorrencial, ambiental, criminal, dentre outras. Não podemos garantir que os
resultados destes processos e/ou de novos processos a eles relacionados nos serão favoráveis,
ou, ainda, que nossas provisões são ou serão suficientes para cobrir eventuais perdas
decorrentes desses processos. Também não podemos garantir que nossos recursos financeiros
e outros bens não serão penhorados, bloqueados, ou de qualquer outra forma tornados
indisponíveis em razão de decisões desfavoráveis nesses processos.
Em 30 de setembro de 2021, os processos trabalhistas, cíveis e tributários com prognóstico de
perda classificados como possível em que a Companhia e suas controladas são parte
totalizavam R$ 1,5 bilhão. Tais processos não requerem registro de provisões e, caso os
resultados destes processos sejam desfavoráveis à Companhia e suas controladas, nossa
imagem e nossos resultados poderão ser afetados adversamente e de forma relevante.
Além disto, não podemos assegurar que qualquer pessoa, direta ou indiretamente ligada à nossa
Companhia, sejam acionistas, empregados, diretores, conselheiros, fornecedores, prestadores
de serviços, subcontratados ou outros colaboradores não sejam envolvidos em processos
judiciais, arbitrais, procedimentos de investigação, inquéritos civis ou inquéritos policiais, além
de processos administrativos sancionadores/punitivos, no âmbito de órgãos reguladores tais
como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”), órgãos de vigilância sanitária
estaduais e municipais, CVM, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgãos
ambientais estaduais e municipais, bem como que não haja eventuais repercussões na mídia
desses processos, que possam impactar adversamente nossa imagem e reputação perante
nossos clientes, fornecedores e investidores ou nos causar efeito adverso relevante. No caso
específico de eventuais processos de natureza criminal envolvendo um ou mais dos
administradores da Companhia, decisões desfavoráveis podem impossibilita-los de exercer suas
funções na Companhia.
Para maiores informações sobre processos, procedimentos de investigação e inquéritos
envolvendo a Companhia, veja o item 4.3 ao 4.7 deste Formulário de Referência.
Os controles internos da Companhia, bem como o seu Código de Conduta, podem não ser
suficientes para evitar violações de leis de combate à corrupção, infrações à concorrência,
prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes e práticas irregulares por parte de seus
administradores, colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que
atuam no interesse e benefício da Companhia, o que pode afetar adversamente os seus
negócios.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, bem como os procedimentos atuais da
Companhia, podem não ser suficientes para assegurar de que todos os seus administradores,
colaboradores, fornecedores, parceiros de negócios e terceiros que operam no interesse e
benefício da Companhia (no Brasil e no exterior) atuem sempre em estrito cumprimento às leis
e regulamento voltados à prevenção e combate à corrupção e a infrações à concorrência aos
quais a Companhia está sujeita, como, por exemplo, o Decreto-Lei nº 2.848/1940, a Lei nº
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8.137/1990, a Lei nº 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”), a Lei nº 12.529/2012
(“Lei de Defesa da Concorrência”), a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 9.613/1998 (“Lei de Lavagem
de Dinheiro”), a Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), o Decreto nº 8.420/2015, o Decreto
nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002 e o Decreto nº 5.678/2006, dentre outras normas
relacionadas. Além disso, as nossas políticas também contemplam o cumprimento das regras
da Lei Americana Anticorrupção no Exterior de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act – “FCPA”) e
da Lei Antisuborno do Reino Unido de 2010 (“UK Bribery Act”).
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, bem como os controles internos da
Companhia podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade
Administrativa, à Lei Anticorrupção ou às demais leis aplicáveis; (ii) ocorrências de
comportamentos fraudulentos e desonestos por parte dos administradores, funcionários ou
terceiros contratados para representar a Companhia; ou (iii) outras ocorrências de
comportamentos não condizentes com princípios éticos que possam afetar adversamente
reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de assegurar que todos os seus administradores,
funcionários, representantes ou fornecedores atuem sempre em estrito cumprimento às políticas
internas, leis e regulamentos aplicáveis voltados à prevenção e combate à corrupção. Deste
modo, a Companhia poderá estar sujeita a violações de seu Código de Conduta, das leis e
regulamentos listados acima e legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e
ocorrências de comportamento fraudulento e ilícito por parte de seus administradores,
funcionários, parceiros de negócios e terceiros que atuem em nome ou em benefício da
Companhia, no Brasil e no exterior.
A Lei Anticorrupção introduziu o conceito de responsabilidade objetiva, nos âmbitos
administrativo e cível, para pessoas jurídicas envolvidas em atos lesivos à administração pública,
nacional ou estrangeira, sujeitando o infrator a penalidades cíveis e administrativas. Conforme a
Lei Anticorrupção, as empresas que forem consideradas culpadas por atos de corrupção estarão
sujeitas a multas no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior, sendo que tais
multas nunca serão inferiores às vantagens auferidas, quando for possível sua estimação.
Adicionalmente, a existência, atual ou passada, de quaisquer investigações, inquéritos ou
processos de natureza administrativa ou judicial relacionados à violação de qualquer das leis
acima referidas, contra a Companhia (incluindo na condição de sucessora), seus administradores,
funcionários, parceiros de negócios ou terceiros que atuem em seu nome, pode resultar em: (i)
multas e indenizações nas esferas administrativas, civil e penal; (ii) perda de licenças
operacionais, com a decorrente responsabilização subsidiária ou solidária da Companhia; (iii)
proibição ou suspenção das atividades da Companhia; e/ou (iv) perda dos direitos de contratar
com o Poder Público, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos
do Poder Público.
Os contratos da Companhia com fornecedores e clientes possuem cláusula padrão
Anticorrupção. O descumprimento da Lei Anticorrupção pela Companhia, por sociedades
integrantes de seu grupo econômico ou por seus representantes pode resultar em um evento de
inadimplemento no âmbito de tais contratos e, consequentemente, provocar sua rescisão
antecipada. Consequentemente, os negócios da Companhia podem ser afetados adversamente
de forma relevante tanto em relação ao seu aspecto financeiro, quanto em relação à sua imagem.
Por fim, a Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento
de multa e reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei
Anticorrupção por suas sociedades controladas, controladoras, coligadas, consorciadas, o que
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pode ocasionar um efeito adverso relevante sobre a Companhia, afetando a reputação, negócios,
condições e resultados operacionais da Companhia.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em
negociações com partes relacionadas.
A Companhia faz parte do Groupo Coty e, rotineiramente, realiza transações com outras
entidades do Grupo Coty no curso normal de seus negócios, incluindo, mas não se limitando a,
compra de insumos para uso na produção de bens de consumo para revenda e prestação de
serviços relacionados ao desinvestimento da Wella. Contratações com partes relacionadas
podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as partes. Caso essas situações
de conflito de interesses se configurem, poderá haver impacto negativo para os negócios da
Companhia, o que poderá vir a causar um impacto adverso em suas atividades, situação
financeira e resultados. Além disso, é provável que continuemos a nos envolver em transações
com partes relacionadas e, à luz dessa estratégia, não podemos garantir que tais transações irão
gerar valor para nós e nossos acionistas. Para mais informações sobre as transações com partes
relacionadas, veja o item 16.2 deste Formulário de Referência.
Nossas marcas podem sofrer depreciação caso surja qualquer questão que prejudique
nossa imagem.
As decisões de compra por parte dos consumidores são afetadas por inúmeros fatores, tais como
o reconhecimento da marca, qualidade, desempenho dos produtos, preços e preferências
subjetivas de cada consumidor. Nossa capacidade de manter nossa reputação é fundamental
para nosso negócio e para a imagem de nossas marcas. Caso: (i) nossa estratégia de marketing,
incluindo campanhas publicitárias e promocionais, não tiver êxito; (ii) nossos produtos deixem de
manter padrões satisfatórios de qualidade ou deixem de atender os padrões mínimos
regulatórios; (iii) sejamos alvo de alegações de adulteração de produtos, testes em animais ou
uso de certos ingredientes prejudiciais à saúde ou ao meio-ambiente; (iv) não formos capazes
de entregar novos produtos ou tecnologias que atendam às demandas do mercado; (v) não
conseguirmos administrar com sucesso as épocas oportunas para introdução de novos produtos
ou a rentabilidade destes esforços; (vi) sofrermos algum impacto relevante que prejudique a
percepção de idoneidade de nossas marcas, incluindo alegações em veículos da mídia ou redes
sociais, verdadeiros ou não, ou publicidade negativa que levem a boicotes a nossos produtos;
ou (vii) por outras razões, nossos consumidores finais acreditarem que os produtos de nossos
competidores sejam mais atrativos, nossa reputação, atividades, situação financeira e resultados
operacionais poderão ser adversa e materialmente afetados.
Além disso violações às leis e à regulamentação antifraude, anticorrupção, antitruste ou a
quaisquer leis ou normas relacionadas podem ter um efeito adverso relevante em nossos
negócios, reputação, marca, preços de venda, resultados operacionais e condição financeira.
Caso nossos funcionários ou outras pessoas a nós relacionadas se envolvam em práticas
fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e regulamentos aplicáveis às nossas políticas
internas, poderemos ser responsabilizados por qualquer uma dessas violações, o que pode
resultar em penalidades, multas ou sanções que podem afetar substancial e negativamente
nossos negócios e imagem.
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Nossa exposição à volatilidade dos custos, variações cambiais e demais eventos
relacionados aos nossos insumos poderá causar um efeito material adverso nas nossas
atividades, situação financeira e resultados operacionais.
As principais matérias-primas utilizadas na fabricação, embalagem e transporte de nossos
principais produtos estão sujeitas a substanciais flutuações de preço, particularmente os insumos
cujos preços são denominados em moeda estrangeira. No período de nove meses findo em 30
de setembro de 2021, aproximadamente 50% de nossos insumos e matérias primas foram
importados e/ou denominados em moeda estrangeira, principalmente em dólar e euro. Tais
oscilações poderão causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação financeira
e em nossos resultados operacionais. Os preços das nossas matérias-primas são influenciados,
por exemplo, alumínio e resinas, por uma série de fatores sobre os quais temos baixo grau
controle, incluindo, mas não limitado a: clima, condições econômicas internacionais e nacionais,
variações cambiais custos de transporte e processamento, regulamentações e políticas
governamentais e relação entre oferta e demanda mundial. Adicionalmente, podemos não ser
capazes de repassar aos nossos clientes, no seu devido tempo, os aumentos de custos de
insumos e outros custos operacionais relacionados à produção de nossos produtos, o que poderá
vir a diminuir nossa margem de lucro e causar um efeito material adverso nas nossas atividades,
situação financeira e resultados operacionais.
A perda de membros da nossa administração, o enfraquecimento de nossa cultura
corporativa e/ou a impossibilidade de atrair, reter e treinar pessoal chave pode afetar a
capacidade de implementar nossa estratégia.
Acreditamos que a nossa capacidade de manter nossa posição competitiva depende, em grande
parte, de nossa liderança executiva, que é composta por profissionais bastante disputados no
mercado onde atuamos. A perda de qualquer dos membros da nossa liderança executiva ou a
impossibilidade de atrair e reter gestores experientes ou contratar profissionais com a mesma
experiência e qualificação pode afetar adversamente nossos negócios, condição financeira e
resultados das operações.
Nosso sucesso depende, de forma relevante, da qualidade, segurança e eficácia de
nossos produtos e de seus processos produtivos.
Falhas na segurança ou qualidade dos nossos produtos, reais ou percebidas, ou alegações de
contaminação do produto, independentemente de sua comprovação, ou inclusão de ingredientes
regulamentados podem manchar a imagem de nossas marcas e fazer com que os consumidores
escolham outros produtos. Alegações de contaminação, alérgenos ou outros efeitos adversos
sobre a segurança do produto ou adequação para uso podem exigir que, de tempos em tempos,
façamos recall de um produto em todos os mercados nos quais a produção afetada foi distribuída.
Tais questões ou recalls e qualquer litígio relacionado podem afetar negativamente a reputação
de nossas marcas, nossos resultados e condição financeira.
Além disso, as autoridades governamentais e os órgãos autorreguladores regulam a publicidade
e as alegações de produtos em relação ao desempenho e aos benefícios de nossos produtos.
Essas autoridades regulatórias normalmente exigem uma base razoável para apoiar quaisquer
alegações de marketing. O que constitui uma base razoável para comprovação pode variar
amplamente com base na geografia, e os esforços que empreendemos para apoiar nossas
alegações podem não ser considerados adequados para qualquer produto ou alegação em
particular. Se não formos capazes de mostrar a fundamentação adequada para nossas
alegações em relação aos benefícios dos produtos, ou nossos materiais promocionais
contiverem alegações que excedam o escopo de alegações permitidas para a classificação do
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produto específico, as autoridades reguladoras podem tomar medidas coercitivas ou impor
penalidades, como indenização monetária ao consumidor exigindo que revisemos nossos
materiais de marketing, alteremos nossas alegações ou paremos de vender ou retirar do
mercado certos produtos. Esses fatores podem prejudicar nossos negócios, perspectivas,
condição financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, bem como o valor de nossas
ações. Qualquer ação regulatória ou penalidade pode levar a ações judiciais contra a
Companhia, o que pode prejudicar ainda mais nossos negócios, perspectivas, condição
financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, bem como o valor de nossas ações.
Se nossos produtos forem considerados defeituosos ou inseguros, ou se, de outra forma, não
atenderem às expectativas de nossos consumidores, nossos relacionamentos com clientes ou
consumidores podem ser prejudicados, atratividade de uma ou mais de nossas marcas pode ser
diminuído e podemos perder vendas ou ficar sujeitos a ações de responsabilização. Além disso,
defeitos nos produtos de nossos concorrentes podem reduzir a demanda do consumidor por
nossos produtos, caso os consumidores os considerem semelhantes ou considerem os defeitos
como comuns a toda a categoria do produto. Qualquer um desses fatores pode resultar em um
efeito adverso relevante sobre nossos negócios, perspectivas, condição financeira, resultados
operacionais, fluxos de caixa, bem como o valor de nossas ações.
Violações, interrupções ou falhas dos sistemas de tecnologia da informação da
Companhia, incluindo como resultado um possível ataque cibernético, podem interromper
as operações e impactar negativamente nos negócios e na reputação da Companhia.
A Companhia faz o uso de diversos sistemas como forma de apoiar as atividades de seu negócio,
como por exemplo: sistemas para processar informações financeiras e resultados operacionais
em relatórios internos e para atendimento às exigências regulatórias, legais e tributárias;
sistemas de apoio de relatórios financeiros; sistema de faturamento das vendas, ferramentas de
gestão de dados baseadas na web; ferramentas para gestão do marketing digital; processamento
de dados pessoais de colaboradores e clientes; sistemas de controle de estoques, faturamento
eletrônico, processamento de pedidos on-line; bem como uma rede de comunicação e
transferência de dados interna.
Quaisquer sistemas de tecnologia da informação utilizados pela Companhia podem estar sujeitos
a falhas ou interrupções, inerentes ao complexo cenário de aplicações localizadas e à própria
arquitetura do sistema. Incidentes devido ao legado, ou sistemas não integrados, ou ambos,
assim como incêndios, inundações, perda de energia, falhas de telecomunicações, ataques
terroristas, arrombamentos, roubos cibernéticos, espionagem industrial, corrupção de dados e
eventos similares são possíveis de acontecer também. Outros riscos e desafios podem surgir à
medida que a Companhia atualiza e padroniza seus sistemas de tecnologia da informação.
Os sistemas de tecnologia da informação também podem ser vulneráveis a vírus de computador,
falhas de segurança de dados, violações de acesso e outras violações de segurança comuns a
ataques cibernéticos. Como as técnicas usadas por criminosos virtuais mudam com frequência,
estas falhas, interrupções, ataques cibernéticos ou outras falhas de colaboradores e terceiros
em nossas operações diárias e contínuas, podem, como resultado de erro humano ou falha, nos
expor ao risco. O fato de a Companhia ser controlada por um grupo global com presença em
diversos outros países pode atrair ainda mais esses tipos de ataques cibernéticos.
A capacidade da Companhia de proteger e monitorar as práticas de seus provedores de serviços
terceirizados, possui uma limitação inerente, tornando-a mais limitada do que a capacidade da
Companhia de proteger e monitorar seus próprios sistemas de tecnologia da informação e
infraestrutura.
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Finalmente, a Companhia pode ser impactada por acordos comerciais entre a Companhia e
organizações que tratam dados pessoais em nome da Companhia, ou ainda, por qualquer
descumprimento das leis e regulamentos existentes relacionadas à segurança cibernética,
privacidade e proteção de dados. A ocorrência desses e outros incidentes pode prejudicar nossos
sistemas de TI e infraestrutura, ou os de provedores de serviços terceirizados, e afetar
adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de
Proteção de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros
tipos de sanções.
A Lei nº 13.709/2018, conforme alterada pela Lei nº 13.853/2019, denominada Lei Geral de
Proteção de Dados (“LGPD”) regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais
no Brasil, por meio de sistema de regras que impacta todos os setores da economia , incluindo,
o setor em que a Companhia está inserido, uma vez que a Companhia trata os dados pessoais
dos seguintes titulares de dados: (i) colaboradores e dependentes; (ii) indivíduos que se
candidatam a posições na Companhia: (iii) consumidores de seus produtos: (iv) clientes
(representantes de pessoas jurídicas); e (v) fornecedores (representantes de pessoas jurídicas).
A LGPD prevê, dentre outras providências, os direitos dos titulares de dados pessoais, hipóteses
em que o tratamento de dados pessoais é permitido (bases legais), obrigações e requisitos
relativos a incidentes de segurança informação que envolvam dados pessoais, bem como
estabelece sanções para o descumprimento de suas disposições. Ainda, a LGPD autorizou a
criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), responsável por elaborar
diretrizes e aplicar as sanções administrativas em caso de descumprimento da LGPD, a qual foi
formalmente constituída em novembro de 2020.
A LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 quanto a maior parte de suas
disposições, exceto quanto às suas sanções administrativas (art. 52, 53 e 54), cuja aplicabilidade
iniciou-se em 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020.
Todavia, além das sanções administrativas previstas na LGPD, o descumprimento de quaisquer
disposições previstas em tal normativa tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais,
individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não
somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente;
e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil
da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, uma vez que estes já têm atuado neste
sentido, antes mesmo da vigência da LGPD, especialmente em casos de incidentes de
segurança que resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Em relação às sanções administrativas da LGPD, caso a Companhia não esteja em
conformidade com a LGPD, estará sujeita às sanções administrativas previstas no artigo 52 da
LGPD, de forma isolada ou cumulativa, quais sejam, (i) advertência; (ii) obrigação de divulgação
de incidente; (iii) bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais; (iv) multa de até 2%
(dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos, até o montante global de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) por infração, dentre outras, o que poderá impedir a Companhia de desenvolver
regularmente suas atividades empresárias.
Portanto, quaisquer falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como
a inadequação à legislação aplicável, poderão afetar negativamente a reputação e os resultados
da Companhia e, consequentemente, o valor das suas ações.
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A Companhia pode não conseguir ter acesso a financiamentos a termos atrativos, o que
pode causar um efeito relevante e adverso.
A captação de recursos por meio de financiamentos pode ser fundamental para as operações
futuras da Companhia e para o seu crescimento.
Os mercados locais de dívida e de capitais foram recentemente impactados pelo custo de crédito,
por fatores político-econômicos e, mais recentemente, pela pandemia COVID-19, dentre outros.
Tais eventos afetaram negativamente as condições econômicas no Brasil. As preocupações
quanto à estabilidade dos mercados financeiros no Brasil e à solvência de contrapartes
resultaram no encarecimento do custo de captação, uma vez que muitos credores aumentaram
as taxas de juros, adotaram normas mais rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram
seu volume e, em alguns casos, interromperam a oferta de financiamento a tomadores em termos
comerciais razoáveis.
Nesse sentido, a Companhia pode não conseguir ter acesso a financiamentos, a termos atrativos,
para conseguir viabilizar suas necessidades de capital ou cumprir com suas obrigações
financeiras futuras, o que pode afetar adversamente a condição financeira e os resultados
operacionais da Companhia.
A Companhia pode não conseguir obter ou renovar suas licenças e alvarás para a
instalação e operação dos imóveis, o que pode afetar negativamente a Companhia.
O desenvolvimento das atividades da Companhia também está sujeito ao licenciamento
imobiliário, incluindo aquelas que tratam da regularidade das áreas construídas que hoje
compõem suas instalações, cadastros perante órgãos e autarquias da administração pública
estadual e municipal e também de licenças e alvarás para funcionamento que devem ser obtidos
junto aos órgãos reguladores competentes e ao respectivo corpo de bombeiros (AVCB), para
cada unidade da Companhia. As licenças e autorizações possuem prazo de validade e devem
ser renovadas de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de renovação. A
Companhia pode não conseguir obter todas as licenças e alvarás necessários ou, ainda, pode
não obter as suas renovações de forma tempestiva. Adicionalmente, qualquer problema na
obtenção ou renovação de licenças e alvarás necessários, poderá comprometer a obtenção ou
renovação de outras licenças, como as ambientais e regulatórias/sanitárias que exigem, por
exemplo, a apresentação de alvará de funcionamento e AVCB.
Além disso, o cenário de pandemia do COVID-19 pode ter efeitos adversos nos prazos e
procedimentos para renovação de tais licenças e alvarás. Caso a Companhia não consiga obter,
manter ou renovar tempestivamente as licenças e alvarás necessários para o desenvolvimento
das atividades em suas unidades, a Companhia pode ter que incorrer em custos adicionais para
o pagamento de eventuais encargos ou mesmo comprometer o regular desenvolvimento de suas
atividades.
Adicionalmente, a Companhia não pode assegurar que licenças, outorgas, alvarás, autos e
autorizações, como alvarás de uso e funcionamento necessários ao desenvolvimento das suas
atividades, ou autos de vistoria expedido pelos corpos de bombeiros competentes, não tenham
sofrido falhas em sua obtenção ou renovação no passado.
Qualquer desses fatores que impactem na não obtenção ou a não renovação de tais licenças e
alvarás pode fazer com que a Companhia incorra em custos adicionais, o que pode obrigá-la a
alocar recursos para o cumprimento dos referidos encargos, ou comprometer o regular
funcionamento de suas atividades. Ainda, o desenvolvimento de atividades sem as devidas
licenças ou em desconformidade com as licenças e suas exigências técnicas pode resultar em
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diversas penalidades que podem vir a ser aplicadas de acordo com o rigor do não cumprimento
com o licenciamento correspondente, tais como: (i) resultar em autos de infração; (ii) aplicação
de multas sucessivas; (iii) impedimento de abertura e operação de unidades, ainda que
temporariamente; (iv) interdição ou fechamento de unidades, ainda que temporariamente; (v)
expor-nos a riscos adicionais ou perda de cobertura de seguros no caso de um acidente de
segurança e proteção, ou evento similar; (vi) afetar adversamente tal instalação enquanto uma
licença estiver pendente; e (vii) expor a Companhia, bem como os representantes da Companhia,
a sanções criminais, em caso de exercício de atividades sem as devidas licenças. A Companhia
poderá ser adversamente afetada caso ocorra o fechamento, ainda que temporário, de algum de
seus estabelecimentos.
A Companhia pode não conseguir manter ou renovar os contratos de locação, ou ainda,
celebrar contratos de locação em condições favoráveis.
A Companhia e suas filiais mantêm grande parte de suas atividades operacionais em imóveis
locados, incluindo seus centros de distribuição localizados nos estados de Goiás e Rio de
Janeiro, bem como seu centro de P&D e sua sede administrativa localizados no Estado de São
Paulo. Os negócios podem ser afetados adversamente caso não seja possível manter ou renovar
os contratos de aluguel dos imóveis em condições favoráveis e alinhadas à estratégia da
Companhia.
Caso a Companhia não tenha sucesso na negociação com os locadores dos imóveis para ajustar
a forma de pagamento dos aluguéis mensais durante o período de restrições ocasionadas pela
pandemia da COVID-19 e caso não consiga arcar com o pagamento dos respectivos aluguéis, é
possível que a falta de pagamento dos aluguéis, na forma ajustada nos contratos, seja
considerada um inadimplemento contratual, capaz de ensejar a sua rescisão antecipada ou
mesmo a distribuição de eventuais ações judiciais de cobrança e despejo por parte dos
locadores, o que poderá afetar negativamente as operações da Companhia.
Em relação aos imóveis locados com finalidade comercial, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de
1991 (“Lei de Locações”), que trata da locação de imóveis urbanos, dispõe que o locatário terá
direito à renovação compulsória do contrato desde que, cumulativamente: (i) o contrato tenha
sido celebrado por escrito e com prazo determinado; (ii) o prazo do contrato seja de, no mínimo,
5 (cinco) anos ininterruptos, sendo admitida a somatória de prazos contratuais; (iii) o locatário
esteja explorando sua atividade, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos;
e (iv) ajuíze ação renovatória no prazo decadencial de um ano a seis meses anteriores à data do
término do prazo do contrato de locação em vigor.
A localização estratégica dos imóveis alugados pela Companhia é fundamental para o
desenvolvimento de seus negócios e, como resultado, a Companhia poderá ser afetada
adversamente, caso: (i) um número significativo de seus contratos de locação seja rescindido,
ou não seja renovado em termos de mercado favoráveis à Companhia; ou (ii) não consiga
celebrar os contratos de locação para novos imóveis em localidades estratégicas ou tais
contratos de locação não sejam celebrados em termos satisfatórios. A Companhia pode
enfrentar, ainda, concorrência por espaços comerciais, e consequentemente, a perda de
qualquer um dos locais estratégicos da Companhia pode afetar negativamente seus resultados
operacionais e sua condição financeira.
Ainda, caso os imóveis ocupados pela Companhia sejam alienados a terceiros durante a vigência
do prazo contratual, o adquirente não estará obrigado a respeitar os termos e condições da
locação, salvo se cumulativamente: (i) a locação for por prazo determinado; (ii) constar no
contrato cláusula de vigência da locação em caso de alienação do imóvel; e (iii) o contrato estiver
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devidamente registrado nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes. Caso estes
requisitos não sejam preenchidos, o adquirente poderá solicitar a desocupação do imóvel locado
no prazo de 90 dias, contados do recebimento pela locatária de notificação nesse sentido.
Há, ainda, contratos de locação da Companhia que não estão registrados nas matrículas dos
imóveis juntos aos respectivos cartórios, o que poderá acarretar a necessidade de desocupação,
caso (i) o locador venda o imóvel locado e não haja intenção do novo adquirente em manter o
contrato; ou (ii) a propriedade do imóvel seja transferida a um terceiro com quem a Companhia
não possui qualquer relação, em razão de eventual adjudicação ou alienação do bem para a
satisfação de dívidas do locador, e não haja intenção do novo adquirente em manter o contrato.
Já na hipótese de os imóveis locados serem colocados à venda durante o prazo de vigência da
locação, caso a locatária não exerça seu direito de preferência para adquiri-lo, o imóvel locado
poderá ser alienado ao terceiro. Caso a locatária tenha seu direito de preferência desrespeitado
e tenha o contrato de locação averbado na matrícula do imóvel locado pelo menos 30 (trinta)
dias antes da alienação, somente poderá adquirir o imóvel locado, mediante depósito judicial do
preço de aquisição e de outras despesas de transferência pertinentes, requerendo a adjudicação
do imóvel no prazo de 6 (seis) meses após o registro da respectiva escritura em nome do terceiro
adquirente no Cartório de Registro de Imóveis competente. Se a locação não for registrada, o
locatário somente poderá reclamar do locador uma indenização por perdas e danos.
Desta forma, a Companhia pode ser obrigada a desocupar a propriedade, se não conseguir
chegar a um acordo na renovação, ou caso o respectivo locador decida vender sua propriedade
e a Companhia não consiga alcançar um acordo com o novo proprietário. Portanto, a perda de
qualquer de seus imóveis, incluindo por não renovação ou manutenção dos contratos de locação
existentes, pode afetar adversamente as operações da Companhia, seus resultados financeiros
e/ou impactar negativamente na notoriedade da Companhia.
Ainda, um aumento significativo no valor do aluguel dos imóveis que a Companhia aluga também
pode afetá-la negativamente.
Além disso, se a Companhia decidir rescindir qualquer contrato de locação dos imóveis alugados,
antes do fim do prazo contratual da locação, pode ser obrigada a pagar uma multa contratual ao
proprietário, como consequência da rescisão antecipada do contrato de locação. Os valores
envolvidos em tais multas e sua eventual quantidade poderia, no total, afetar adversamente a
Companhia.
Por fim, não há garantia de que a Companhia conseguirá alugar os imóveis nos quais está
interessada. Assim, devido ao fato de a localização dos imóveis representar um fator importante
na estratégia comercial da Companhia, se não for possível celebrar novos contratos de locação
com condições satisfatórias, a Companhia pode ter seus negócios afetados substancialmente e
negativamente.
Uma paralisação ou greve significativa da força de trabalho poderá afetar nossos negócios.
Parte dos nossos colaboradores são sindicalizados e com direitos trabalhistas como dissídios
coletivos ou outros acordos que podem ser renegociados dentro dos prazos estabelecidos em
lei. Greves e outras paralisações ou interrupções trabalhistas em quaisquer de nossas
instalações ou interrupções trabalhistas envolvendo terceiros que nos fornecem bens ou serviços
podem afetar de forma relevante nossas atividades.
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Falhas nos sistemas, políticas, controles internos, procedimentos de gestão de riscos e
relatórios internos poderão nos expor a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá
afetar adversamente os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos da Companhia para identificar, monitorar e gerenciar riscos
corporativos podem não ser totalmente eficazes, e os controles internos podem ser insuficientes
para prevenir ou detectar possíveis práticas inapropriadas, violações, erros ou fraudes. Muitos
dos métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia podem não prever
exposições futuras, as quais poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas
pelas medidas históricas que a Companhia utiliza. Além disso, a política formal de gerenciamento
de riscos da Companhia foi apenas recentemente aprovada. Ainda, as nossas estruturas de
controles internos foram adaptadas recentemente, de forma a se tornarem mais robustas em
decorrência da realização da oferta pública inicial da nossa Companhia. Assim, a identificação,
análise e gestão dos riscos da nossa Companhia, bem como, parte das estruturas de
gerenciamento de riscos e controles internos, como o Comitê de Auditoria, a auditoria interna e
área segregada de Riscos Corporativos terão o início de suas atividades condicionados à
listagem da Companhia no Novo Mercado, ou foram recentemente criadas, como o Conselho de
Administração. Ainda, os métodos de gerenciamento de riscos podem não prever exposições
futuras ou não ser suficientes contra riscos desconhecidos ou que poderão ser significativamente
maiores do que aqueles indicados pelas medidas históricas que utilizamos.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia que dependem da
avaliação das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao
público podem não ser totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente
avaliados.
A Companhia não pode assegurar, nesse momento, que não serão identificadas deficiências ou
falhas significativas em seus controles internos no futuro. Se a Companhia não for capaz de
manter seus controles internos operando de maneira efetiva, poderá não ser capaz de reportar
seus resultados de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de práticas impróprias, erros ou
fraudes. A falha ou a ineficácia nos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo
em nossos negócios.
Para mais informações sobre a Política de Gerenciamento de Riscos, ver o item 5.1 deste
Formulário de Referência.
O crescimento da Companhia decorrente de aquisições, parcerias ou alianças, pode
colocar uma pressão significativa sobre seus recursos gerenciais, operacionais e
financeiros e a Companhia pode não ter sucesso na integração ou atingir os benefícios
esperados de futuras aquisições.
A Companhia busca oportunidades de investimento no setor de cosméticos, fragrâncias e
produtos de higiene pessoal e pretende realizar aquisições, parcerias e alianças como estratégia
de crescimento. A Companhia não pode garantir que encontrará oportunidades de aquisição
adequadas para o crescimento dos seus negócios ou que tais oportunidades serão
financeiramente vantajosas. Além disso, a Companhia pode precisar obter financiamento
adicional para concluir determinadas operações, inclusive através do mercado de capitais, que
podem resultar em um comprometimento significativo de recursos e na diluição da participação
dos atuais acionistas da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que será capaz de integrar, de forma satisfatória
e adequada, as futuras aquisições ou alcançará os resultados esperados em termos de custos,
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sinergias, entre outros. Por fim, a Companhia pode não estar apta a realizar uma auditoria
completa e adequada das empresas alvo de suas futuras aquisições e, caso falhe em identificar
e direcionar corretamente quaisquer questões, responsabilidades ou riscos, os negócios e
resultados operacionais da Companhia podem ser adversamente impactados e podem resultar
em custos adicionais não esperados, afetando os resultados financeiros da Companhia.
Além disso, a partir de 1 de dezembro de 2020 e até novembro de 2025, a Companhia passou a
atuar como agente nas operações de fabricação e venda dos produtos de beleza profissional e
varejo de cabelo da Wella Brasil Ltda. (“Wella Brasil”). Após o prazo previsto, a Companhia
poderá deixar de manufaturar tais produtos da Wella Brasil, o que poderá impactá-la
adversamente, tanto pela perda de receita de prestação de serviços, quanto pela piora na
diluição de custos fixos da fábrica. Para maiores informações, veja os itens 10.3, 15.7 e 15.8
deste Formulário de Referência.
A Companhia pode vir a não distribuir dividendos aos seus acionistas.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, a Companhia deverá pagar aos seus acionistas, a
título de dividendo obrigatório, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual
ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Não obstante, o resultado de
determinado exercício pode ser utilizado para compensar prejuízos acumulados ou para o
pagamento de eventuais participações estatutárias de colaboradores, o que reduz o valor
passível de distribuição aos acionistas. Por exemplo, a Companhia poderá não distribuir
dividendos a seus acionistas caso a Assembleia Geral, em atendimento a recomendação da
administração da Companhia, entenda que tal pagamento é incompatível com a situação
financeira da Companhia.
Além disso, a isenção de imposto sobre a renda na distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
está sendo revista atualmente no Projeto de Lei n° 2.331/2021, de iniciativa do Governo Federal,
o qual procura estabelecer a cobrança de Imposto de Renda na distribuição de lucros
e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas aos seus sócios e acionistas. Além
disso, referido projeto propõe eliminar a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprios, para
fins da apuração de IRPJ e CSLL. Assim, tanto os dividendos recebidos quanto os distribuídos
poderão passar a ser tributados e, no caso dos juros sobre capital próprio, haver redução de sua
atratividade para fins tributários, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas da
Companhia a título de participação nos resultados. No mais, os impostos sobre juros sobre o
capital próprio podem ser aumentados, impactando assim o valor líquido que os acionistas da
Companhia podem receber.
Qualquer falha no recebimento de dividendos pode frustrar as expectativas dos investidores de
retornos em dinheiro, potencialmente levando a uma queda no valor de mercado das ações
ordinárias da Companhia.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais por meio da emissão de novas
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar na diluição da
participação dos seus acionistas no capital social da Companhia.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro e poderá optar por obtê-lo por
meio de aumento de capital mediante subscrição privada ou distribuição pública de ações ou
outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, sendo que distribuições
públicas podem ocorrer sem concessão de direito de preferência para os acionistas, nos termos
da legislação e regulamentação vigentes. Qualquer recurso adicional obtido de forma a aumentar
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o capital social da Companhia poderá diluir a participação dos investidores da Companhia em
seu capital social.
Além disso, a distribuição pública primária de ações ordinárias ou valores mobiliários que possam
ser convertidos em ou permutáveis por ações ordinárias da Companhia, sem que seja concedido
direito de preferência aos acionistas nos termos da regulamentação aplicável, pode resultar em
uma diluição da participação de tais acionistas no capital social da Companhia. A emissão de
novas ações pela Companhia pode diminuir o lucro por ação e o valor do ativo líquido por ação,
o que pode causar um efeito negativo no preço de mercado futuro das ações ordinárias da
Companhia. Além disso, futuras emissões também podem vir a ser realizadas por um preço
diferente ou mesmo inferior às emissões de ações anteriores.
No contexto da oferta pública inicial de ações da Companiha, a Companhia, seu acionista
controlador e os administradores da Companhia concordaram em firmar os acordos que
contenham restrições à negociação (lock-up agreements) de ações e outros valores mobiliários
da Companhia por um período de até 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início da oferta pública. Após o término das restrições à negociação, as ações ordinárias da
Companhia poderão ser livremente negociadas pelos signatários dos lock-up agreements no
mercado secundário. A venda ou a percepção no mercado de que a Companhia, seu acionista
controlador ou os seus administradores pretendem vender um volume significativo de ações
ordinárias da Companhia poderá impactar adversamente o preço de mercado as ações da
Companhia.
Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das ações de emissão da Companhia, na medida em que estes detenham
ações de emissão da Companhia, inclusive no âmbito dos planos de opções de compra
de ações da Companhia e da Coty Inc.
Os administradores e determinados empregados da Companhia e de suas controladas são
beneficiários de planos de opção de compra de ações de emissão da Companhia e da Coty Inc,
controladora indireta da Companhia, nos termos do quais os potenciais ganhos para os
beneficiários estão vinculados a valorização do preço das ações de emissão da Companhia no
mercado. O fato de os administradores e empregados da Companhia e de suas controladas
deterem ações e opções de compra de ações de emissão da Companhia e de sua controladora
indireta, e o fato de tais planos não possuírem cláusulas restritivas à venda (lock-up), pode leválos a conduzir suas atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que
poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da Companhia que tenham uma
visão de investimento de longo prazo. Para mais informações sobre tais planos, veja o item 13.4.
deste Formulário de Referência.
As políticas e estruturas de gerenciamento de riscos da Companhia foram criadas
recentemente, e parte delas ainda não se encontra totalmente em funcionamento, o que
pode gerar efeitos adversos sobre suas atividades.
As estruturas organizacionais da Companhia dedicadas ao gerenciamento de riscos, bem como
os mecanismos e procedimentos de integridade adotados para identificação e adequação dos
riscos ao perfil da Companhia foram criados como forma de adequação da Companhia à
realização da sua abertura de capital e adequação ao Regulamento do Novo Mercado.
Por esta razão, a Companhia, seus administradores e colaboradores, podem não possuir a
experiência necessária à satisfação das políticas e mecanismos de gerenciamento de riscos e
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integridade no curto prazo, até que tais estruturas estejam funcionando em sua totalidade e
adequadas à realidade de companhia aberta a que se sujeitará.
Nesse sentido, até que tais estruturas estejam plenamente em funcionamento, e os
administradores e colaboradores da Companhia estejam plenamente habilitados ao exercício
das atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos, em conformidade com o Regulamento
do Novo Mercado e as políticas aprovadas pela Companhia para fins da sua oferta pública inicial
de ações, a Companhia pode estar sujeita a falhas na identificação e tratamento dos riscos, o
que pode afetar adversamente suas atividades e seu resultado operacional e financeiro.
Para maiores informações sobre as políticas e estruturas de gerenciamento de riscos da
Companhia, veja a seção 5 deste Formulário de Referência.
(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

Os interesses de nossos acionistas controladores podem ser conflitantes com os
interesses de nossos investidores.
A Companhia é controlada indiretamente pela Coty Inc e, enquanto o acionista controlador
continuar a deter quantidade significativa das ações de emissão da Companhia com poder de
voto, poderá fazer prevalecer sua vontade em deliberações relevantes para as atividades e
negócios da Companhia, independentemente da vontade ou aquiescência dos acionistas
minoritários acerca dessas questões, tais como: (i) eleger a maioria dos membros do Conselho
de Administração e, por consequência, controlar as políticas e operações da Companhia,
incluindo a eleição da diretoria, futuras emissões de valores mobiliários, e demais matérias
previstas no estatuto social da Companhia; (ii) aprovar o pagamento de dividendos, quando
aplicável; (iii) autorizar a contratação de dívida; e (iv) deliberar sobre reformas do nosso Estatuto
Social e a celebração de operações ordinárias e extraordinárias, inclusive, mas não se limitando
àquelas com partes relacionadas. O acionista controlador pode ter interesse em operações,
aquisições, desinvestimentos e outras estratégias que, em sua opinião, podem aumentar seus
investimentos, mesmo que tais operações ou estratégias possam envolver riscos para os demais
acionistas. Dessa forma, os acionistas controladores podem, eventualmente, adotar medidas que
conflitem com os interesses dos demais acionistas ou que não resultem em melhoria dos
resultados operacionais da Companhia, podendo inclusive tomar decisões conflitantes com os
interesses dos demais acionistas da Companhia.
Adicionalmente, qualquer mudança no controle pode afetar materialmente a administração, os
negócios, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia. Para mais
informações sobre o controle da Companhia, vide item 15 deste Formulário de Referência.
Neste momento, a Companhia pode não ser capaz de prever todas as consequências de
eventuais constatações ou quaisquer medidas que possam ser tomadas pelas autoridades
locais, que podem ter um efeito reputacional adverso significativo sobre a Companhia e/ou sobre
as afiliadas dos acionistas controladores da Companhia.
Além disso, a Companhia também poderá vir a ser solidariamente responsabilizada pelo
pagamento de multa e reparação integral de eventual dano causado em razão dessas
investigações, o que, neste caso, poderiam afetar material e adversamente a reputação,
negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação de
mercado de suas ações ordinárias de forma negativa.
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Estamos sujeitos a cláusulas restritivas nos termos de contratos de financiamento
celebrados por nossos acionistas controladores diretos e indiretos que podem afetar
nossa capacidade de crescimento ou decisões sobre nossos índices de alavancagem.
Podemos decidir financiar investimentos futuros ou necessidades de caixa operacional por meio
de empréstimos, financiamentos de terceiros ou vendas de ativos. Ainda, podemos optar realizar
aquisições estratégicas para o nosso negócio ou necessitar de financiamentos para outros fins.
No entanto, estamos sujeitos a cláusulas restritivas previstas em certos contratos de
financiamento dos quais a Coty Inc., nosso acionista controlador indireto, e a Coty B.V., nosso
acionista controlador direto, são partes e que são aplicáveis a nossa Companhia na qualidade
de subsidiária dessas entidades. Essas restrições podem limitar ou proibir nossa capacidade de,
entre outros:
•

incorrer em dívidas ou criar gravames sobre nossos ativos;

•

alienar ativos ou participações societárias;

•

fazer aquisições ou investimentos;

•

realizar transações com afiliadas;

•

realizar transações de venda e leaseback; e

•

realizar fusões, consolidações ou vendas de substancialmente todos os nossos ativos.

Além disso, no âmbito de tais contratos financeiros, a Coty Inc. deve manter certos índices
financeiros de liquidez que são calculados numa base consolidada.
Consequentemente, podemos não ser capazes de contratar novas dívidas ou vender certos
ativos a fim de obter financiamento, bem como de realizar aquisições estratégicas, sem a
autorização prévia dos credores atuais da Coty Inc. e/ou Coty B.V. Ainda, para fins de
manutenção de seus índices financeiros, a Coty Inc. pode restringir a nossa capacidade de
contratar novas dívidas e de realizar determinadas transações a fim de preservar caixa e liquidez,
ainda que tais índices financeiros não se apliquem especificamente a nossa Companhia.
(c)

aos acionistas da Companhia

Salvo pelos riscos descritos no item (b) acima, a Companhia entende não estar sujeita a riscos
relevantes cuja fonte sejam seus acionistas.
(d)

às controladas e coligadas da Companhia

A Companhia entende não estar sujeita a riscos relevantes cuja fonte seja sua controlada. Para
maiores informações sobre as participações em sociedades detidas pela Companhia, veja item
9.1(c) deste Formulário de Referência.
(e)

aos fornecedores da Companhia

Nossos negócios dependem de um fornecimento estável e adequado de matérias primas,
que podem estar sujeitas a escassez no fornecimento ou atrasos na entrega.
As matérias-primas, consistindo principalmente de produtos químicos, resinas plásticas, tubos
de alumínio e componentes de embalagens, são adquiridas de vários fornecedores. A perda de
fornecedores ou uma interrupção significativa na cadeia de fornecimento de matérias-primas
pode ter um efeito adverso significativo na fabricação e embalagem de nossos produtos, ou na
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produção de nossos catálogos. Ações regulatórias, como restrições à importação ou à utilização
de determinados produtos, em função de alterações do Marco Legal da Biodiversidade, também
podem atrapalhar ou interromper nossa cadeia de fornecimento. Para maiores informações, vide
o Fator de Risco “As leis e as regulamentações ambientais exigem cada vez mais gastos para
seu cumprimento”. Além disso, se nossos fornecedores deixarem de usar práticas comerciais
éticas e de cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, como quaisquer leis contra o trabalho
infantil ou análogo ao escravo, e de proteção ambiental, nossa reputação ou patrimônio poderão
ser prejudicados devido à publicidade negativa ou a imposição de responsabilidades solidárias
ou subsidiárias. Por fim, estamos sujeitos a aumentos nos custos ou, no pior cenário,
impossibilidade de obtenção de matérias-primas e embalagens em decorrência de vários fatores
sobre os quais não temos controle, como clima, produção agrícola, acesso legítimo a patrimônio
genético e/ou conhecimento tradicional associado, condições econômicas, custos de transporte
e processamento, que podem afetar adversamente nossas margens de lucro, se não
conseguirmos repassar quaisquer custos mais elevados na forma de aumentos de preço dos
nossos produtos ou, de outra forma, alcançar eficiências de custo na fabricação e distribuição.
Não podemos garantir que os nossos fornecedores não irão se envolver em práticas
irregulares.
Considerando a descentralização e terceirização das cadeias produtivas dos nossos
fornecedores, não podemos garantir que eles não terão problemas relacionados a condições de
trabalho, sustentabilidade, terceirização da cadeia produtiva e condições inadequadas de
segurança ou que não irão utilizar tais práticas irregulares para reduzir os seus custos de
produção. Se um número significativo dos nossos fornecedores se envolver em tais práticas,
nossa reputação poderá ser prejudicada e, consequentemente, a percepção dos clientes sobre
os nossos produtos poderá ser afetada negativamente, causando, assim, uma redução na nossa
receita operacional líquida, resultados operacionais e preços de mercado.
Podemos ser responsáveis pelas obrigações trabalhistas, ambientais, fiscais e
previdenciárias de fornecedores terceirizados.
De acordo com a legislação brasileira, se os prestadores de serviços terceirizados não cumprirem
suas obrigações decorrentes das leis trabalhistas, de seguridade social, tributárias e/ou
ambientais, podemos vir a ser responsabilizados subsidiária ou solidariamente por qualquer
descumprimento, resultando em multas ou outras penalidades, que podem nos afetar
adversamente. Também podemos ser responsabilizados por lesões corporais ou mortes em
nossas instalações de empregados de terceiros que nos prestam serviços, o que pode afetar
adversamente nossa reputação, bem como os nossos negócios.
Quaisquer danos ambientais e/ou a terceiros causados por determinados prestadores de
serviços no exercício de atividades contratadas pela Companhia, principalmente dentro de suas
dependências, expõem a Companhia à responsabilidade solidária pela reparação e/ou
indenização dos danos causados, incluindo a possibilidade de a Companhia ser incluída no polo
passivo de processos judiciais objetivando a reparação ou indenização de danos causados ao
meio ambiente e/ou a terceiros. A depender do envolvimento no ilícito, a Companhia também
estará exposta nas esferas administrativa e criminal e a risco de imagem.
Aumentos no custo dos prestadores de serviço podem elevar o custo dos produtos que
comercializamos e distribuímos e reduzir os lucros da Companhia.
O custo dos prestadores de serviços pode sofrer aumentos em valores superiores àqueles
apurados pelos índices de reajustamento dos contratos celebrados, inclusive em virtude da

373

PÁGINA: 41 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

ocorrência de alterações na legislação tributária e trabalhista, com a alteração de alíquotas de
impostos ou criação de novos tributos, levando à perda de margens de rentabilidade dos
produtos que comercializamos e distribuímos, o que pode afetar materialmente os resultados da
Companhia.
Dependemos de transportadoras terceirizadas e problemas no nosso relacionamento com
esses prestadores de serviços podem afetar negativamente nossos negócios e
operações.
Em grande parte dos nossos centros de distribuição, em nossa fábrica e nos fabricantes
terceiristas, não possuímos ou operamos os veículos utilizados para transportar os produtos
distribuídos e, dessa forma, dependemos de transportadoras terceirizadas para entregar esses
produtos aos nossos centros de distribuição e clientes. Não podemos assegurar que seremos
capazes de criar e manter nosso relacionamento com essas transportadoras para o fornecimento
de serviços de transporte à Companhia de acordo com as nossas normas de qualidade e a
preços aceitáveis, bem como com os nossos parceiros comerciais. Nossa incapacidade de criar
ou manter relacionamentos satisfatórios, bem como a falha das transportadoras em prestar os
serviços de transporte de acordo com nossas normas e a preços aceitáveis, bem como eventuais
interrupções parciais ou total (tais como greves e paralisações) destas transportadoras, poderão
afetar adversamente nossos negócios, resultados e situação financeira.
Além disso, mudanças recentes na legislação trabalhista relativa à terceirização foram aprovadas
e não podemos prever como serão regulamentadas ou interpretadas pelo poder judiciário e
autoridades competentes. Também são imprevisíveis os impactos que tais mudanças terão
sobre o mercado de trabalho e a remuneração dos empregados terceirizados. Se, em
decorrência dessa nova legislação, a terceirização das atividades se tornar mais restrita ou
custosa, é possível que tenhamos que alterar a maneira com que transportamos nossos
produtos, e nosso fluxo de caixa e o resultado de nossas operações podem ser negativamente
afetados de forma relevante. Podemos ainda ser solidariamente responsabilizados por qualquer
obrigação trabalhista ou previdenciária requerida judicialmente por empregados dos nossos
transportadores terceirizados, o que pode nos afetar negativamente de forma relevante.
(f)

aos clientes da Companhia

Mudanças na preferência dos consumidores podem afetar adversamente nossos
negócios, situação financeira e resultados.
Nosso sucesso depende do apelo de nossos produtos a uma ampla gama de consumidores cujas
preferências não podem ser previstas com precisão e podem mudar rapidamente, e de nossa
capacidade de antecipar e responder de maneira oportuna às tendências da indústria por meio
de inovações de produto, extensões de linhas existentes de produtos e atividades de marketing
e promocionais, entre outros fatores. Os ciclos de vida dos produtos e as preferências dos
consumidores continuam a ser afetados pela disseminação cada vez maior de mídias sociais e
meios digitais pelos consumidores e pela velocidade com que as informações e opiniões são
compartilhadas. À medida que os ciclos de vida dos produtos encurtam, devemos trabalhar
continuamente para desenvolver, produzir e comercializar novos produtos, manter e aprimorar o
reconhecimento de nossas marcas e encurtar o tempo de desenvolvimento de nossos produtos
e os ciclos da cadeia de suprimentos. Caso não sejamos capazes de aplicar tais mudanças de
forma rápida, nossos negócios, situação financeira e resultados podem ser afetados
adversamente.
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Além disso, a receita líquida e as margens de produtos de beleza tendem a diminuir à medida
que avançam em seus ciclos de vida, de modo que nossa receita líquida e margens podem ser
prejudicadas se não desenvolvermos continuamente novos produtos com sucesso. Inovações
de produto também podem gerar pressão sobre nossos funcionários e nossos recursos
financeiros, incluindo despesas incorridas com pesquisa e desenvolvimento de produtos,
marketing e publicidade que não sejam subsequentemente compensados por um nível suficiente
de vendas. Além disso, não podemos prever como os consumidores reagirão a quaisquer novos
produtos que lançarmos ou ao reposicionamento de nossas marcas, bem como podemos não
lançar produtos que não sejam bem-sucedidos. A contribuição de receita positiva ou negativa de
qualquer um de nossos produtos pode mudar significativamente. Os fatores mencionados acima,
bem como os riscos decorrentes de novos produtos, podem ter um efeito adverso sobre nossos
negócios, perspectivas, condição financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, bem como
o valor de nossas ações.
Esses riscos foram agravados pelo impacto da pandemia da COVID-19. Os hábitos de consumo
e a confiança do consumidor mudaram e podem continuar a mudar. Por exemplo, a demanda
por produtos premium vendidos principalmente em shoppings, produtos de salão profissional e
varejo de viagens foram impactados de forma mais significativa por fechamentos temporários de
negócios não essenciais e medidas de distanciamento social. A flexibilização das medidas de
distanciamento social e a recuperação dos setores impactados da economia devem ser graduais
e podem não resultar no retorno da demanda por nossos produtos aos níveis pré-COVID-19.
Podemos ser responsabilizados por incidentes com consumidores relacionados a
reações adversas após o uso dos produtos que fabricamos.
O uso de nossos produtos pode causar reações eventuais adversas em seus consumidores.
Incidentes envolvendo nossos produtos, inclusive em virtude de problemas relacionados a
matérias primas fornecidas por terceiros sob os quais não temos ciência ou controle, poderão
causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados
operacionais. Ações judiciais ou processos administrativos com esse fim poderão ser propostos
contra nós sob as alegações de que os nossos produtos estavam deteriorados, adulterados,
contaminados, não possuíam as propriedades anunciadas, não continham informações
adequadas sobre possíveis efeitos colaterais ou sob os riscos de interação com outras
substâncias químicas, dentre outras. Tais processos poderão resultar em custos significativos
com o recall de nossos produtos. Qualquer risco à saúde, real ou possível, associado aos nossos
produtos, inclusive publicidade negativa referente a estes riscos, pode causar a perda de
confiança de nossos consumidores na segurança, eficácia e qualidade de nossos produtos.
Mesmo que nossos produtos não sejam afetados por contaminação, nosso setor poderá sofrer
publicidade negativa se os produtos de terceiros causarem danos aos consumidores, o que pode
resultar na queda de demanda por nossos produtos da classe afetada. Qualquer alegação dessa
natureza contra os nossos produtos poderá causar um efeito material adverso nas nossas
atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Nosso sucesso depende, em parte, da qualidade, segurança e eficácia de nossos produtos.
Podemos estar sujeitos a responsabilização se nossos produtos forem considerados impróprios
para uso humano ou causarem doenças. Os produtos podem se tornar impróprios para uso
humano devido à contaminação dos ingredientes, acidental ou não, e à violação das regras
sanitárias aplicáveis. A contaminação de ingredientes de nossos produtos pode ocorrer durante
os processos de transporte, produção, armazenamento, distribuição e vendas devido a razões
desconhecidas por nós ou fora de nosso controle, como atos conduzidos por má-fé, sabotagem
ou falha sistêmica cujas causas são desconhecidas. A ocorrência de tais problemas pode resultar
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em recalls de produtos e sanções regulatórias que causarão sérios danos à nossa reputação e
marca, bem como perda de receita. Não podemos assegurar que esses incidentes não ocorrerão
no futuro. Além disso, a publicidade adversa sobre esses tipos de alegações em relação às
nossas marcas ou ao setor como um todo pode desestimular os consumidores a comprarem
nossos produtos. Se os consumidores perderem a confiança em nossa marca, poderemos ter
quedas de longo prazo em nossas vendas, resultando em prejuízos que podemos não conseguir
recuperar.
O código de defesa do consumidor também estabelece a responsabilidade conjunta e solidária
por defeitos de quantidade e qualidade de um produto, e estabelece que as empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como as empresas controladas, têm
responsabilidade subsidiária por obrigações no âmbito do direito do consumidor, o que mostra
que as hipóteses de responsabilidade envolvendo os consumidores são amplas.
Atualmente dependemos de distribuidores intermediários para a colocação de nossos
produtos nos canais alimentar e farmacêutico, o que apresenta riscos comerciais e
operacionais, podendo afetar adversamente nossas operações e resultados financeiros.
As estruturas de distribuição e vendas que utilizamos são fundamentais para manter nossa
vantagem competitiva de larga presença no varejo no Brasil, principalmente em determinadas
categorias de produtos de nosso portfólio.
A maioria de nossos produtos é distribuída através de clientes intermediários (canal indireto, sem
relação de exclusividade com a Companhia), sem nenhuma relação contratual com tais
intermediários. Assim, essa dependência de intermediários limita a nossa capacidade de
posicionar nossos produtos nos estabelecimentos que compõem o canal farmacêutico e o canal
alimentar, uma vez que a Companhia não é responsável pelas ações comerciais e de marketing
no ponto de venda. O uso de intermediários e de uma estrutura de logística terceirizada nos
submete a uma série de riscos, incluindo possíveis atrasos e interrupções na entrega de nossos
produtos e a perda da qualidade como resultado de manuseio inadequado destes produtos
durante o transporte.
Adicionalmente, não temos como assegurar que nossos clientes intermediários atuarão em
conformidade com a legislação aplicável, como por exemplo, em relação à distribuição de
determinados produtos apenas nos pontos de vendas autorizados. Ainda, devido à inexistência
de relação contratual com os nossos clientes intermediários, existe a possibilidade de estes
optarem por não adquirir nossos produtos em determinado mês, o que nos obrigaria a encontrar
outros clientes intermediários para comercializar nossos produtos.
(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atua

Concorrência significativa no setor de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene
pessoal.
O setor de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal é altamente competitivo e pode
mudar rapidamente devido às mudanças nas preferências do consumidor e tendências do setor.
A competição na indústria da beleza é baseada em vários fatores, incluindo preço, valor e
qualidade, eficácia do produto, embalagem e marcas, velocidade ou qualidade da inovação e
lançamentos de novos produtos, presença e visibilidade na loja, atividades promocionais
(incluindo influenciadores) e marca reconhecimento, canais de distribuição, publicidade,
editoriais e adaptação às tendências em evolução de tecnologia e dispositivos, inclusive por meio
de iniciativas de comércio eletrônico.
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Nossos concorrentes incluem grandes empresas multinacionais de produtos de consumo,
marcas próprias e empresas emergentes, entre outros, e alguns têm mais recursos do que nós
ou podem ser capazes de responder mais rápida ou efetivamente às mudanças nas condições
econômicas e de negócios do que nós. É difícil para nós prever o momento e a escala das ações
de nossos concorrentes e seu impacto na indústria ou em nossos negócios. Por exemplo, a
categoria de fragrâncias está sendo influenciada por lançamentos de novos produtos, marcas de
nicho e distribuição crescente de comércio eletrônico. A categoria de cosméticos coloridos foi
influenciada pela entrada de novos concorrentes e concorrentes menores, que respondem
rapidamente às tendências e se envolvem com seus clientes por meio de plataformas digitais e
ativações inovadoras nas lojas. Além disso, a categoria de coloração de cabelo está sendo
influenciada por lançamentos de novos produtos na categoria premium e inovações dos
concorrentes para atender às necessidades crescentes da categoria. Além disso, a Internet e o
setor de varejo on-line são caracterizados por rápida evolução tecnológica, mudanças nos
requisitos e preferências dos consumidores, introduções frequentes de novos produtos e
serviços que incorporam novas tecnologias e o surgimento de novos padrões e práticas da
indústria, qualquer um dos quais poderia tornar nossos tecnologias e sistemas obsoletos. Nosso
sucesso dependerá, em parte, de nossa capacidade de identificar, desenvolver, adquirir ou
licenciar tecnologias líderes úteis em nosso negócio e responder aos avanços tecnológicos e aos
padrões e práticas emergentes da indústria de maneira econômica e oportuna. Se não formos
capazes de competir com eficácia em uma base global ou em nossas principais categorias de
produtos ou geografias, isso poderia ter um impacto adverso em nossos negócios, perspectivas,
condição financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, bem como o preço de negociação
de nossos títulos.
Além disso, o aumento da concorrência pode resultar em margens brutas reduzidas, uma queda
em nossa posição de capital de giro e perda de participação de mercado. Qualquer uma dessas
consequências pode nos afetar negativamente.
Por fim, os consumidores estão cada vez mais realizando compras on-line e por aplicativos de
comércio móvel. Aproximadamente 9% do faturamento da Companhia no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2021 foi originado pelo e-commerce. Se não conseguimos manter
ou expandir a nossa posição geral de mercado através da integração de nossa plataforma física
com o comércio eletrônico, poderemos perder espaço para a concorrência.
Volatilidade do setor de cosméticos a ciclos econômicos desfavoráveis.
Historicamente, o setor de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal tem sido
suscetível a períodos de desaquecimento econômico geral que levaram à queda nos gastos do
consumidor. Situações desfavoráveis na economia podem, portanto, reduzir consideravelmente
a capacidade de gastos do consumidor e sua renda disponível, o que poderá afetar
adversamente nossas vendas, resultado operacional e situação financeira. Nossos resultados
operacionais e situação financeira foram e continuarão sendo afetados pela taxa de crescimento
do PIB brasileiro. Não podemos garantir que o PIB aumente ou permaneça estável.
(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua

Mudanças nas leis tributárias ou em suas interpretações podem aumentar a carga
tributária da Companhia e, como consequência, afetar negativamente o seu resultado
operacional e a sua condição financeira.
Acreditamos que temos um risco maior do que indústrias de outros setores de sofrer um aumento
em nossa carga tributária, porque, historicamente, o governo federal e os governos estaduais
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brasileiros trataram certos produtos, como cosméticos, bebidas alcoólicas e cigarros, como bens
de consumo não essenciais e sujeitos à tributação mais elevada. Podemos ser obrigados a
repassar a totalidade ou uma parte significativa destes aumentos de tributos nos preços dos
nossos produtos. Quaisquer aumentos de preço podem afetar adversamente a demanda por
nossos produtos e, consequentemente, nossos negócios, condição financeira e resultados de
operações. Além disso, somos responsáveis pela retenção e recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços, ou ICMS, dos clientes, calculado com base em uma
pesquisa de determinação da margem de valor agregado ou com base em um valor presumido
de margem adicional para cada estado brasileiro. A retenção do ICMS é refletida no preço dos
produtos que vendemos para os revendedores autônomos. Se qualquer estado brasileiro
aumentar a margem de valor agregado dos produtos comprados por revendedores autônomos,
teremos que reter montantes adicionais em seu nome, e, assim, seremos obrigados a repassar
uma parte ou a totalidade destes aumentos nos preços finais de nossos produtos. Se os
aumentos de preços forem significativos, nossos revendedores autônomos poderão entender
que não é mais rentável a revenda dos nossos produtos.
Também, somos subvencionados por investimentos específicos estaduais, que observam a
legislação pertinente e têm prazo específico de vencimento. Qualquer aumento na retenção do
ICMS dos clientes ou diminuição no volume vendido por eles, bem como qualquer
suspensão/interrupção, vencimento antecipado, pagamento ou incapacidade em manter/renovar
as subvenções ou, ainda, eventuais alterações nas legislações tributária ou previdenciária
vigentes, podem afetar negativamente nossos negócios, condição financeira e resultados das
operações.
Atualmente, existem no congresso brasileiro propostas para a implementação de uma reforma
tributária. Entre as propostas em discussão, existe a possibilidade de uma mudança completa
no sistema de tributação sobre o consumo, que extinguiria alguns tributos federais, estaduais
e/ou municipais, dentre eles, por exemplo, IPI, PIS, Cofins, ICMS, o ISS, para a criação de um
ou mais tributos que incidiriam sobre o consumo. Além disso, em 25 de junho de 2021, o
Ministério da Economia entregou proposta da reforma tributária prevendo a tributação de
dividendos distribuídos a pessoa física em 20%, sendo apenas prevista a isenção para até R$
20 mil de rendimentos mensais para microempresas e empresas de pequeno porte. Ademais, a
proposta ainda prevê a vedação da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio pagos aos seus
acionistas. Ademais, algumas dessas medidas, se promulgadas, podem resultar em aumentos
da carga tributária geral e prejudicar o desempenho financeiro da Companhia como um todo.
A Companhia não pode assegurar que não haverá mudanças na legislação e regulamentação
aplicáveis que eventualmente poderão alterar sua carga tributária e seus incentivos fiscais, ou
que os incentivos fiscais serão efetivamente mantidos nas atuais condições até o final de seus
prazos de vigência, ou que será capaz de renovar os incentivos fiscais em condições favoráveis
depois de expirados seus prazos atuais. Ainda, tais mudanças e alterações podem afetar
adversamente o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia.
Somos sujeitos à extensa regulamentação da indústria de higiene, cosméticos e
perfumes, e alterações nas exigências regulatórias para obter e renovar licenças, alvarás
ou registro de produtos, que podem causar um efeito material adverso nas nossas
atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Estamos sujeitos a inúmeras leis e regulamentos locais, estaduais e federais, relativos às
permissões e exigências para a obtenção de licenças, alvarás ou registros de produtos, incluindo
os padrões operacionais e de segurança do Ministério da Saúde, da ANVISA, e das secretarias
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estaduais e municipais de saúde e seus respectivos órgãos de vigilância sanitária. Também
estamos sujeitos à certificação de boas práticas de fabricação pela ANVISA. A regulamentação
do referido setor inclui as regras para aprovação de produtos e unidades industriais. Caso
descumpramos quaisquer de nossas obrigações perante os órgãos reguladores do setor, seja
por não manter vigentes os alvarás dos estabelecimentos ou por não manter vigentes ou renovar
os registros dos produtos, ou ainda em caso de não observância da legislação setorial,
estaremos sujeitos não apenas à sanções civis e penais cabíveis, como também às sanções
previstas na Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977, tais como advertência, multa, interdição do
estabelecimento, cancelamento de autorização ou licença entre outras. Adicionalmente, a Anvisa
poderá, a qualquer momento, suspender a fabricação e a venda de qualquer produto submetido
às regras da Lei n. º 6.360, de 23 de setembro de 1976, conforme alterada, caso se torne suspeito
de ter efeitos nocivos à saúde”.
As leis e as regulamentações ambientais exigem cada vez mais gastos para seu
cumprimento.
Alterações nas leis e regulamentos ambientais, incluindo as aplicáveis ao acesso e uso da
biodiversidade brasileira, podem afetar adversamente nossos negócios, inclusive no que diz
respeito a nossa capacidade de desenvolver novos produtos. Fabricantes e distribuidores
brasileiros estão sujeitos à legislação ambiental rigorosa nas esferas federal, estadual e
municipal, inclusive no que diz respeito ao uso de água, resíduos sólidos, biodiversidade,
licenças, emissões de gases para a atmosfera e uso de produtos químicos controlados ou
perigosos, entre outros. Se deixarmos de cumprir com estas leis e regulamentos, podemos ser
multados e ter nossas licenças e autorizações revogadas, e nossa Companhia, bem como
diretores e conselheiros, podem estar sujeitos a sanções penais. Podemos ter que deixar de
realizar certas atividades operacionais até que medidas corretivas sejam adotadas e podemos
ter gastos relativos a medidas ambientais preventivas, corretivas, compensatórias ou
indenizatórias. As agências governamentais ou outras autoridades podem também emitir novas
regras que sejam mais limitantes ou buscar interpretações mais restritivas das leis e
regulamentos existentes, que podem nos obrigar a gastar recursos adicionais para a nossa
adequação à legislação ambiental, o que poderia afetar negativamente nossos negócios,
condição financeira e resultados das operações. Normas ambientais brasileiras podem se tornar
mais restritivas em áreas relacionadas às nossas atividades, inclusive no que diz respeito a
padrões de controle ambiental, às mudanças climáticas (padrões de emissão de gases de efeito
estufa), resíduos sólidos (metas de retomo das embalagens à empresa e de sua reciclagem após
o uso pelo consumidor) e recursos hídricos (pagamentos para uso da água pelas empresas no
Brasil), biomas especialmente protegidos, entre outras questões. A Política Nacional de
Resíduos Sólidos brasileira, promulgada em 2010, os Acordos Setoriais e Termos de
Compromisso celebrados para a implementação de sistemas de logística reversa contemplam
obrigações de retorno das embalagens para melhoria da reciclagem e, ainda, podem trazer
obrigações ambientais adicionais para os fabricantes em relação à coleta desses materiais.
Para maiores informações sobre os riscos relacionados a questões socioambientais, vide o Fator
de Risco 4.1.(j).
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

Não aplicável, considerando que a Companhia não atua em países estrangeiros.
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(j)

questões socioambientais

Atuamos em setores de produtos cuja fabricação exige a utilização de substâncias
potencialmente tóxicas e resulta na geração de resíduos sólidos e efluentes com potencial
contaminante. Acidentes ou a manipulação equivocada de insumos químicos ou sua
disposição incorreta no ambiente podem gerar danos ambientais consideráveis nas
proximidades de nossas instalações operacionais e afetar negativamente nossa
reputação, a percepção de nossas marcas e nossos resultados operacionais e financeiros.
Atuamos em um setor cuja produção exige manipulação de certas substâncias que podem se
tornar tóxicas e poluentes caso não sigamos procedimentos operacionais reconhecidos como
seguros, ou ainda caso haja falhas no controle desses processos de forma a permitir a liberação
dessas substâncias químicas em níveis acima dos recomendados pela regulação em ambientes
externos às áreas produtivas. Ademais, nossos processos produtivos geram resíduos sólidos ou
efluentes com potencial de contaminação considerável, caso dispostos no ambiente sem o
devido tratamento ou incineração por entidades devidamente credenciadas para esse fim.
Acidentes ou falhas operacionais podem acarretar na liberação de insumos químicos, resíduos
ou efluentes contaminados, com danos ao ambiente e às comunidades vizinhas a nossas
instalações, com efeitos significativamente adversos sobre a reputação da Companhia, a
percepção de nossas marcas e nossos resultados operacionais e financeiros.
O descumprimento da legislação e regulamentação socioambiental pode afetar
adversamente os negócios da Companhia.
A Companhia e seus fornecedores estão sujeitos a uma ampla legislação federal, estadual e
municipal relacionada à conservação e proteção do meio ambiente que, dentre outras
obrigações, estabelece exigências relacionadas à obtenção de licenças e autorizações
ambientais à observância de padrões para o descarte de efluentes, emissões atmosféricas,
gestão de resíduos sólidos, parâmetros de emissões de ruídos, uso de água, restrições
relacionadas à ocupação de áreas contaminadas, bem como exigências relacionadas a áreas
especialmente protegidas. Quaisquer violações da legislação e regulamentação ambiental
poderão expor a Companhia a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar
ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros.
Passivos ambientais existentes em imóveis utilizados pela Companhia ou fornecedores podem
impactar nas operações, gerando impacto adverso nas atividades e reputação da Companhia.
De igual modo, a não observância de normas relacionadas a licenciamento ambiental pode
impactar ou mesmo inviabilizar a operação de centros de distribuição, galpões logísticos e outros
ativos que desempenham atividade relevante na cadeia da Companhia, podendo, desta forma,
impactá-la.
Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que a legislação e regulamentação ambientais
não se tornarão ainda mais rígidas, demandando aumento significativo dos investimentos a fim
de que a Companhia e terceiros a essa relacionados cumpram com a legislação e
regulamentação ambiental. Investimentos ambientais imprevistos poderão reduzir os recursos
disponíveis para outros investimentos e afetar adversamente os resultados operacionais e
financeiros da Companhia.
Para mais informações, vide item 7.5 (b) deste Formulário de Referência.
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(k)

fatores macroeconômicos

A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da
Companhia ao preço e na ocasião desejados.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação com outros mercados. O mercado de
valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais
concentrado que os principais mercados de valores mobiliários internacionais.
A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias pelo governo brasileiro
cria instabilidade na economia brasileira, aumentando a volatilidade do seu mercado de valores
mobiliários. Essas incertezas, a recessão com um período de lenta recuperação no Brasil e
outros desenvolvimentos futuros na economia brasileira podem afetar adversamente as
atividades da Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais, e podem afetar
adversamente o preço de negociação de suas ações.
Desse modo, a Companhia não pode assegurar a liquidez de suas ações, o que poderá limitar
consideravelmente a capacidade dos atuais e/ou futuros acionistas da Companhia de vender as
suas ações pelo preço e na ocasião desejados.
A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem afetar
adversamente os negócios, operações e condição financeira da Companhia.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse
período, a economia brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo
Federal com o intuito de controlar a inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre
eventuais medidas governamentais a serem adotadas. Esse cenário contribuiu diretamente para
a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de
valores mobiliários brasileiro.
O Governo Federal tem adotado medidas de controle da inflação que, frequentemente, têm
incluído a manutenção de política monetária restritiva, com histórico de altas taxas 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 2% a.a. em 31 de dezembro de 2020, 4,5% a.a. em 31 de dezembro de
2019, e 6,5% a.a. em 31 de dezembro de 2018, conforme estabelecido pelo Comitê de Política
Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM). Em 27 de outubro de 2021, a taxa de juros
oficial no Brasil era de 7,75% a.a.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por continuar a
aumentar significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar o custo
de eventuais endividamentos futuros, bem como o caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores
mobiliários da Companhia, que estão sujeitos a taxas de juros.
Caso o Brasil volte a experimentar índices de inflação elevada, a Companhia pode não ser capaz
de reajustar os preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos do aumento da
inflação sobre a sua estrutura de custos, o que poderá desencadear em um aumento nos custos
e redução da margem operacional líquida da Companhia.
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O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a
economia brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas
brasileiras, podem afetar adversamente as atividades da Companhia e o preço de mercado
de suas ações.
O Governo Federal intervém com frequência na economia brasileira e, ocasionalmente, faz
mudanças significativas na política, nas normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias e seus
regulamentos diversos. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e outras
políticas e regulamentos muitas vezes envolvem, entre outras, aumentos nas taxas de juros,
mudanças nas políticas fiscais, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de
capital, limites sobre importações e outras medidas.
Com os acontecimentos políticos e econômicos recentes, e o aumento da pressão sobre o
Governo Federal por modificações e reformas na economia nacional por meio de mudanças nas
políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias, podem ser realizadas mudanças
com impactos adversos que não podemos prever no momento. Frente ao momento imprevisível,
não é possível antever o impacto das reformas nos negócios da Companhia. Os negócios da
Companhia, a sua posição financeira, o resultado de suas operações, as suas perspectivas de
negócios, bem como o valor de mercado das ações de sua emissão podem ser impactados
negativamente por novas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores como:
•

instabilidade social, econômica e política, inclusive em virtude da COVID-19;

•

contração da economia brasileira;

•

controles cambiais e restrições de remessas ao exterior;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

flutuação cambial;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

política fiscal, política monetária e alterações na legislação tributária;

•

racionamento de água e energia;

•

leis e regulamentos aplicáveis ao setor no qual a Companhia atua;

•
políticas sanitárias e saúde pública, incluindo em razão de epidemias e
pandemias, como a atual pandemia de COVID-19;
•

interpretação de leis trabalhistas e previdenciárias; e

•
outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham
a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas
ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para o aumento da volatilidade no mercado brasileiro e de capitais. Assim,
tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão eventualmente
prejudicar as atividades da Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais,
podendo inclusive afetar adversamente a negociação das ações de emissão da Companhia.

382

PÁGINA: 50 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

O preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros está sujeito a acontecimentos e
percepções de riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e
nos Estados Unidos.
O mercado de valores mobiliários brasileiro sofre grande influência de fatores e percepções
externas, incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem como outros países latinoamericanos e de mercados emergentes. As condições econômicas e de mercado de países da
América Latina, Ásia, América do Norte, Europa e outros, exercem, em diferentes escalas,
impacto no valor de mercado dos valores mobiliários negociados no Brasil e nos títulos de
empresas brasileiras negociados em mercados estrangeiros. Embora as condições econômicas
na Europa e nos Estados Unidos possam diferir significativamente das condições econômicas
do Brasil, as reações dos investidores a acontecimentos nesses outros países, inclusive em
virtude da pandemia COVID-19, podem ter um efeito adverso sobre o preço de mercado de
valores mobiliários de emissores brasileiros.
Além disso, as crises em outros países de mercados emergentes podem diminuir o interesse de
investidores em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
Esses eventos podem afetar negativamente o preço de mercado das ações de emissão da
Companhia, restringir o acesso da Companhia aos mercados de capitais e comprometer a
capacidade de financiar as suas operações no futuro com termos favoráveis ou
independentemente dos termos. Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos
Estados Unidos, Europa e outros países afetaram a economia global, produzindo diversos efeitos
que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a economia brasileira, como
as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas, reduções na oferta de crédito,
deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre outras, que
podem, direta ou indiretamente, afetar a Companhia adversamente. Em junho de 2016, o Reino
Unido convocou um referendo em que a maioria de sua população votou pelo Reino Unido para
sair da União Europeia. A Companhia não tem controle e não pode prever o efeito da saída do
Reino Unido da União Europeia nem sobre se e até que ponto outros estados membros decidirão
sair da União Europeia no futuro. Estes desenvolvimentos, bem como potenciais crises e formas
de instabilidade política daí decorrentes ou qualquer outro desenvolvimento imprevisto, podem
afetar negativamente a Companhia e o valor de mercado de suas ações.
A instabilidade política no Brasil pode afetar adversamente os negócios da Companhia,
resultados de suas operações e o preço de negociação de suas ações.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas
decorrentes de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo
Ministério Público Federal Brasileiro, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações
têm impactado a economia e o ambiente político do país. Membros do Governo Federal brasileiro
e do Poder Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e privadas, foram
condenados por corrupção por terem aceitado subornos por meio de propinas em contratos
concedidos pelo governo a companhias de infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre
outras. Os valores destas propinas supostamente financiaram campanhas de partidos políticos
e não foram contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover o
enriquecimento pessoal dos beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários
políticos, incluindo membros do Congresso Nacional e executivos de grandes companhias
públicas e privadas brasileiras, renunciaram a seus cargos e/ou foram presos, sendo que outras
pessoas ainda estão sendo investigadas por alegações de conduta antiética e ilegal,
identificadas durante tais investigações.
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O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção
geral do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas
antiéticas tem afetado e pode continuar a afetar adversamente os negócios, a condição financeira
e os resultados operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações.
A Companhia não pode prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior
instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do
governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado
pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer
consequências de tais investigações, incluindo potencial abertura de processo de impeachment,
poderiam ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como
em negócios que operam no Brasil, inclusive em nossos negócios. Além disso, recentemente
pedidos para a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foram
feitos questionando a condução do Presidente da República no contexto do enfrentamento à
pandemia da COVID-19.
Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional
poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou
greves que poderiam afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação
à implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade
econômica. Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de
títulos brasileiros.
A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre
a economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro.
A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira
e sobre a Companhia.
A moeda brasileira flutua em relação ao dólar norte-americano e outras moedas estrangeiras.
No passado, o Governo Federal adotou diferentes regimes cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variava
de diária para mensal), controles cambiais, mercados com caixa de câmbio dupla e um sistema
de taxa de câmbio flutuante. Desde 1999, o Brasil adota um sistema de taxa cambial flutuante,
com intervenções do Banco Central do Brasil na compra ou venda de moeda estrangeira. De
tempos em tempos, ocorrem flutuações significativas na taxa cambial entre o real e o dólar norteamericano e outras moedas. O real pode desvalorizar ou valorizar substancialmente com relação
ao dólar norte-americano no futuro. A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante
sobre a Companhia. A desvalorização do real frente ao dólar norte-americano pode criar
pressões inflacionárias no Brasil e provocar aumentos nas taxas de juros, o que poderia afetar
negativamente o crescimento da economia brasileira como um todo e resultar em um efeito
adverso relevante sobre a Companhia. A desvalorização também reduziria o valor dos dividendos
distribuídos em dólar norte-americano e o equivalente ao preço de negociação das ações da
Companhia em dólares norte-americanos.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
Risco cambial
A Companhia e suas controladas estão expostas a variações na taxa de câmbio do dólar norteamericano e do euro, de modo que tais oscilações po dem f azer com que a Companhia incorra
em perdas não esperadas, levando a uma redução dos valores dos ativos ou aumento dos
passivos em moeda estrangeira.
O risco de f lutuações na taxa de câmbio provém, basicamente, da importação de matérias-primas
e produtos para revenda. No entanto, a Companhia ainda pode sof rer variações no valor de
aquisição desses itens mesmo quando pagos em reais, uma vez que tais itens, por se tratar de
commodities, podem também sof rer inf luência, direta ou indiretamente, de f lutuações na taxa de
câmbio.
Em 30 de setembro de 2021, a Companhia estava exposta pelos montantes a pagar de R$ 23,4
milhões em euros e R$ 27,6 milhões em dólares para f ornecedores, conf orme exposto abaixo
(em milhares de reais):

Moeda
Dólar
Euro

Passivos (fornecedores)
(27.557)
(23.407)

Ativos (Contas a receber)
95
-

Posição líquida
(11.621)
(23.407)

Total

(50.964)

95

(35.028)

Moeda
Dólar

Valor nocional em USD
mil
27.459

Valor nocional em R$ mil
143.034

Valor justo dos
instrumentos de
“hedge”
8.159

Total

27.459

143.034

8.159

A análise de sensibilidade aqui apresentada foi determinada com base na exposição dos saldos
contábeis em 30 de setembro de 2021 e as variações de cotação no dólar norte-americano e do
euro para conversões projetadas para o exercício de 2021.
A cotação do dólar futuro definida como cenário provável está contida nos relatórios de inflação
divulgados pelo Banco Central do Brasil – Focus – Relatório de mercado em 24 de setembro de
2021. Já a previsão do euro definida como cenário provável foi obtida com base na paridade
US$/EUR de 30 de setembro de 2021, multiplicada pela projeção do dólar. Em relação aos
cenários foram utilizadas as premissas de gestão de risco da Companhia.
Os cenários considerados f oram: (i) Provável: mais provável, avaliação da Administração
conf orme descritas no quadro abaixo; (ii) Possível: apreciação/depreciação de 12% das variáveis
de risco utilizadas para precif icação , determinado com base nas variações reais do dólar dos
últimos 12 meses, se comparado ao cenário provável; e (iii) Remoto: apreciação/depreciação de
24% das variáveis de risco utilizadas para precif icação , cuja premissa f oi determinada como
sendo o dobro da variação observada no cenário possível.
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Cenários

Cenários

Remoto III

Possível II

Cenário I

Possível II

Remoto III

(-24%)

(-12%)

provável

(+12%)

(+24%)

USD

4,18

4,84

5,50

6,16

6,82

EUR

4,84

5,60

6,37

7,13

7,90

Taxa

Sensibilidade dos passivos financeiros, líquidos
Cenários
Remoto
Possível
III
II

Posição líquida em
moeda estrangeira

Cotação
em
Moeda 30.09.21
5,44
Dólar
6,30
Euro

Cenário I

Cenários
Possível
Remoto
II
III

Posição
contábil
líquida
(11.621)

(-24%)
2.691

(-12%)
1.281

provável
(129)

(+12%)
(1.539)

(+24%)
(2.949)

(23.407)

5.420

2.579

(261)

(3.101)

(5.941)

(390)

(4.640)

(8.890)

Resultado
Variação cambial
ativa
Variação cambial
passiva

8.110

3.860

Sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos

Moeda
Posição dos instrumentos
financeiros derivativos
Patrimônio líquido (PL)
Redução de outros
resultados abrangentes
Aumento de outros
resultados abrangentes

Dólar

Dólar
médio

Saldo
contratado
exposto
(R$)

5,50

127.193

Cenários
Remoto
Possível
III
II

Cenário I

Cenários
Possível
Remoto
II
III

(-24%)

(-12%)

provável

(+12%)

(32.410)

(16.295)

(179)

15.937

(32.410)

(16.295)

(179)

-

-

-

-

-

15.937

32.053

386
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e sua controlada são parte em diversos processos no desenvolvimento normal de suas
atividades. Para os f ins deste item 4.3, f oram considerados como processos individualmente
relevantes aqueles em que a Companhia f igura no polo passivo e que: (i) tenham valor individual
igual ou superior a R$1,0 milhão; e/ou (ii) individualmente possam vir a impactar negativamente a
imagem da Companhia.
A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes em que f igura
como parte, segregados por sua natureza.
Processos de natureza tributária
Dentre os processos de natureza tributária individualmente relevantes para a Companhia, em 30 de
setembro de 2021, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes:
Processo nº 13370.722249/2020-65
a. juízo
Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo/RS
b. instância
1ª Instância Administrativa
c. data de instauração

13/10/2020

d. partes no processo

Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: Savoy Indústria de Cosméticos S.A.

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$344.408.119,80 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de infração referente à cobrança de IPI (acrescido de
multa de 75% e juros), em razão da acusação de (i) saída de produtos
industrializados em operações com empresa interdependente, sem
observar o valor tributável mínimo (VTM) previsto na legislação d o IPI
e (ii) adoção de classificação fiscal incorreta de produtos com ação
desodorante, resultando em menor alíquota de IPI aplicada e,
consequente, ausência de pagamento de IPI, em relação às
transações realizadas entre fevereiro de 2016 e dezembro de 201 7.
Em 12/11/2020 foi protocolada Defesa Administrativa e em 24/03/2021
foi proferido Despacho pela 13ª Turma da DRJ, determinando a
conversão do julgamento em diligência para que o Auditor Fiscal se
manifeste sobre a fórmula de cálculo do VTM adotada no Au to de
Infração e, se necessário, efetue o recálculo e a reconstituição da
escrita fiscal. Em 26/05/2021, a Savoy foi intimada acerca da lavratura
de Termo de Diligência pelo Auditor Fiscal, para que essa se
manifestasse sobre eventual interdependência com a empresa
Hypermarcas e sobre o cálculo de VTM realizado. Em 14/06/2021, a
Savoy protocolou resposta ao Termo de Diligência Fiscal. Em
06.07.2021 houve a reabertura do prazo para envio de
esclarecimentos adicionais pela Companhia. Em 07.07.2021 a
Companhia apresentou esclarecimentos adicionais, quanto à
existência de interdependência com a Hypermarcas durante o mês de
janeiro de 2016. Atualmente, está pendente o encerramento da
diligência, com a apresentação das conclusões do Auditor Fiscal e
recálculo da VTM.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita ao
pagamento do valor indicado no item “e” devidamente atualizado.
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Processo nº 15444720076/2018-41
a. juízo
Delegacia de Julgamento da Receita Federal
b. instância

1ª Instância administrativa

c. data de instauração

03/09/2018

d. partes no processo

Autor: União Federal
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$1.973.534,38 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Companhia, visando
a cobrança de multa decorrente de aplicação de pena de
perdimento de mercadoria não localizada para apreensão.
Aguardando julgamento de impugnação fiscal da Companhia em
primeira instância administrativa.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.

Processo nº 15444.720142/2019-63
a. juízo
Delegacia de Julgamento da Receita Federal
b. instância

1ª instância administrativa

c. data de instauração

15/08/2019

d. partes no processo

Autor: União Federal
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

g. chance de perda

R$3.785.757,64 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de Infração lavrado visando a cobrança de multa
por suposta importação mediante interposição fraudulenta de
terceiros. Aguardando julgamento de impugnação fiscal da
Companhia em primeira instância administrativa.

h. análise do impacto em caso de
perda

Possível
Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita ao
pagamento do valor indicado no item “e” devidamente atualizado.

AI nº 01.001770148-21
a. juízo

SEFAZ/MG - Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais

b. instância

1ª instância administrativa

c. data de instauração

06/11/2020

d. partes no processo

Autor: Estado de Minas Gerais.
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda

R$188.076.893,12 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Companhia em razão
de: (i) suposta retenção e recolhimento a menor de ICMS-ST devido
por saídas subsequentes de mercadorias destinadas a contribuintes
mineiros; (ii) suposta ausência de recolhimento dos dois pontos
percentuais na alíquota do ICMS para o Fundo de Erradicação da
Miséria (FEM); e (iii) multa de revalidação. Foi proferido termo de
reformulação do auto de infração. A Companhia apresentou
aditamento à impugnação. Aguardar-se-á julgamento de impugnação
fiscal da Companhia em primeira instância administrativa.
Possível
Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita ao
pagamento do valor indicado no item “e” devidamente atualizado.
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AI nº 4-0120008-837-14
a. juízo

SEFAZ-GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

b. instância

2ª instância

c. data de instauração

10/08/2020

d. partes no processo

Autor: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$3.517.020,71 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Companhia visando
a cobrança de ICMS (cumulado com multa de 100%, juros e
correção monetária) em razão de suposta escrituração indevida de
crédito outorgado de ICMS, em janeiro de 2019. A cobrança se dá
devido à suposta inobservância ao limite de apropriação de crédito
de 2% fixado pelo TARE nº 196/15-GSF. Em 01/06/2021 foi
proferida decisão de 1ª instância. Em 01.07.2021 foi interposto
Recurso Voluntário pela Companhia. Em 22.09.2021 o juiz
administrativo de segunda instância determinou a conversão do
processo em diligência. Atualmente, o processo aguarda o
encerramento da diligência e o julgamento do Recurso Voluntário.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.

AI nº 4-0120008-833-90
a. juízo

SEFAZ-GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

b. instância

2ª instância

c. data de instauração

10/08/2020

d. partes no processo

Autor: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$629.576.338,71 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Companhia visando
a cobrança de ICMS (cumulado com multa de 100%, juros e
correção monetária) em razão de suposta escrituração indevida de
créditos em operações internas e interestaduais, no período entre
setembro de 2018 e dezembro de 2019, em desacordo com o TARE
nº 196/15-GSF e o artigo 11, LXI, 'a' e 'b' do Anexo IX do Decreto
nº 4.852/1997 ("RCTE"). De acordo com as autoridades fiscais, o
tratamento previsto no TARE nº 196/15-GSF não seria aplicável às
operações da Companhia, uma vez que essa, indevidamente, não
teria efetuado o recolhimento das contribuições ao PROTEGE,
descumprindo, portanto, com as condições para fruição ao
benefício.
Em 01/06/2021, foi proferida decisão de 1ª instância. Em
01.07.2021 foi interposto Recurso Voluntário pela Companhia. Em
22.09.2021 o juiz administrativo de segunda instância determinou a
conversão do processo em diligência. Atualmente, o processo
aguarda o encerramento da diligência e o julgamento do Recurso
Voluntário.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.
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AI nº 4-0120008-836-33
a. juízo

SEFAZ-GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

b. instância

2ª instância

c. data de instauração

10/08/2020

d. partes no processo

Autor: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$38.091.920,82 (em 30 de setembro de 2021)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Companhia, visando
a cobrança de ICMS (cumulado com multa de 100%, juros e
correção monetária) em razão de suposta utilização indevida de
benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, em razão
do alegado descumprimento pela Companhia de exigências para a
fruição de tratamento tributário diferenciado concedido pelo TARE
nº 196/15-GSF, no período entre novembro 2017 e dezembro de
2019. De acordo com as autoridades fiscais, o benefício fiscal não
seria aplicável às operações da Companhia, uma vez que essa,
indevidamente, não teria efetuado o recolhimento das contribuições
ao PROTEGE, descumprindo, portanto, com as condições para
fruição ao benefício.
Em 09/09/2020 foi protocolada Defesa Administrativa. Em
01/06/2021, foi proferida decisão de 1ª instância desfavorável à
Companhia. Em 01.07.2021 foi interposto Recurso Voluntário pela
Companhia. Em 22.09.2021 o juiz administrativo de segunda
instância determinou a conversão do processo em diligência.
Atualmente, o processo aguarda o encerramento da diligência e o
julgamento do Recurso Voluntário.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.

AI nº 4-0121006-598-67
a. juízo

SEFAZ/GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

29/11/2017

d. partes no processo

Autor: Estado de Goiás
Réu: Savoy Indústria de Cosméticos S.A.

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$10.665.218,18 (em 30 de setembro de 2021)
Auto de Infração cobrando o recolhimento do ICMS (acrescido de
multa de 75% e juros), em razão da suposta falta de recolhimento
do ICMS referente à importação de mercadorias destinadas ao ativo
imobilizado da Companhia, realizada entre janeiro de 2017 e agosto
de 2020.
Em 10.06.2021, a Companhia foi notificada do Auto de Infração. Em
09.07.2021 a defesa administrativa foi apresentada por meio de
correspondência. Em 06.09.2021 houve remessa dos autos ao
Setor de Apoio a Juízes de Primeira Instância. Atualmente,
aguarda-se decisão de 1ª instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.
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AI nº 4-0121006-746-61
a. juízo

SEFAZ/GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

29/11/2017

d. partes no processo

Autor: Estado de Goiás
Réu: Savoy Indústria de Cosméticos S/A

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$54.524.871,12 (em 30 de setembro de 2021)
Auto de Infração cobrando o recolhimento do ICMS (acrescido de
multa e juros), em razão de supostas saídas de mercadorias sem a
respectiva indicação nas notas fiscais e o registro do débito
correspondente no Registro de Saídas (“Livro de Registro de
Saídas”), realizado entre março de 2017 e março de 2019.
Em 10.06.2021, a Companhia foi notificada do Auto de Infração. Em
09.07.2021 a defesa administrativa foi apresentada por meio de
correspondência. Em 06.09.2021 houve remessa dos autos ao
Setor de Apoio a Juízes de Primeira Instância. Atualmente,
aguarda-se decisão de 1ª instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.

MS nº 5633938.03.2019.8.09.0051
a. juízo
SEFAZ/GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
b. instância
1ª instância
c. data de instauração

31/10/2019

d. partes no processo

Impetrante: Companhia e Savoy Indústria de Cosméticos S.A.
Impetrado: Superintendente da Secretaria da Fazenda do Estado
de Goiás

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$81.045.696,00 (em 30 de setembro de 2021)
As Autoras, na qualidade de grupo econômico, celebraram com a
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás os TARES 196/15 e
021/17, ficando acordado a concessão de benefícios fiscais de
ICMS, com vigência até 31/12/2031. No entanto, aduzem que o
Estado de Goiás criou a Lei 20.590/2019 que altera a sistemática
de apuração e recolhimento do tributo e por tal razão, restringe os
benefícios alcançados pelos Tares firmados.
O Mandado de Segurança foi distribuído em 31/10/2019 e, em
12/11/2019, a liminar foi deferida. Em 16/04/2020, o Estado de
Goiás apresentou manifestação requerendo a denegação da
segurança, por entender que o ato coator seja legal, não havendo,
portanto, direito líquido e certo a justificar a reparabilidade do
mandado de segurança e, em 02/09/2020, a Companhia protocolou
réplica à contestação. Em 17/12/2020, o Ministério Público
protocolou petição informando que instaurou Inquérito Civil Público,
com o objetivo averiguar a prática ou não de atos lesivos ao erário,
em razão de possível ausência de cumprimento das metas e de
pagamentos exigidos na legislação e no Tare pela Companhia, em
troca do recebimento de valorosos benefícios fiscais, bem como no
excesso de concessão destes benefícios pelo Estado de Goiás. Em
08/02/2021, foi proferido despacho determinando a remessa dos
autos à promotoria de justiça vinculada ao Juízo para emissão de
parecer. Em 28 de setembro de 2021, foi proferida sentença que
concedeu em parte a segurança pleiteada, reconhecendo o direito
da Companhia de apurar e recolher o ICMS nos termos do benefício
fiscal previsto na redação originária da Lei nº 17.442/11 e com base
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nas mesmas regras firmadas no Termo de Acordo de Regime
Especial nº 196/15-GSF, posteriormente alterado pelo TARE nº
021/17-GSF (TAREs 196/15 e 021/17). Entretanto, em relação
especificamente ao capítulo do reconhecimento do direito à
compensação/restituição do indébito tributário a sentença entendeu
que não seria possível a compensação/restituição do eventual
indébito apurado. Em 06 de outubro 2021, foram opostos Embargos
de Declaração, que, atualmente, aguardam julgamento.
g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.

MS nº 5494186.50.2018.8.09.0051
a. juízo
SEFAZ/GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
b. instância
1ª instância
c. data de instauração

17/10/2018

d. partes no processo

Impetrante: Companhia e Savoy Indústria de Cosméticos S.A.
Impetrado: Superintendente da Secretaria da Fazenda do Estado
de Goiás

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$99.288.049,00 (em 30 de setembro de 2021)
A Companhia busca a obtenção, em sede de liminar, de tutela
provisória que afaste a exigência de contribuição residual,
suspendendo a sua exigibilidade, permitindo que a Companhia
continue usufruindo dos benefícios fiscais constantes do TARE nº
196/2015.
O Mandado de Segurança foi protocolado em 17/10/2018 e em
19/10/2018 a liminar deferida. Em 25/02/2019: Estado de Goiás
protocolou petição acrescentando informações à sua impugnação,
requerendo a declaração da perda superveniente do objeto da ação
em razão da Lei Ordinária nº 20.367/2018, ou o reconhecimento da
limitação temporal dos efeitos de eventual decisão concessiva da
segurança. Em 17/05/2019, a Companhia protocolou petição
demonstrando as razões pelas quais não há que se falar em perda
de seu interesse de agir, uma vez que as razões do Mandado de
Segurança não foram alteradas com o advento da Lei nº
20.367/2018 e com a assinatura de quaisquer novos TAREs. Em
02/12/2020, o Ministério Público apresentou parecer, manifestandose pela concessão parcial da ordem pretendida e,
consequentemente, pela extinção do feito com resolução de mérito.
Atualmente, a Companhia aguarda decisão.
Para maiores informações sobre andamentos relevantes após 30
de setembro, veja o item 4.7 deste Formulário de Referência.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.
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AI nº. 4-0118005-276-80
a. juízo

SEFAZ/GO - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

20/03/2018

d. partes no processo

Autor: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
Réu: Companhia

e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

R$1.006.245,90 (em 30 de setembro de 2021)
Auto de infração cobrando o recolhimento de ICMS (mais multa de
100%, juros e correção monetária), em razão da denúncia de que a
Companhia realizou transações internas e intraestaduais com
registro indevido de créditos de ICMS, no período de maio de 2016
a dezembro de 2017. De acordo com as autoridades fiscais
estaduais, a Companhia aplicou incorretamente a TARE 196/15 GSF para transações interestaduais tributadas à alíquota de 4% e
transações internas tributadas à alíquota de 7%. Em 20.03.2018 a
Companhia foi autuada. Em 17.04.2018 apresentaram defesa
administrativa. Em 09.07.2019 o juiz administrativo de primeira
instância determinou a conversão do processo em diligência, que
se encerrou em 28.11.2019. Em 15/01/2020 a Companhia
apresentou reconvenções aos comentários do Escritório de Gestão
de Auditoria de Atacado. Em 12.05.2020 a Companhia protocolou
petição informando ao Tribunal sobre a recente emissão de decisão
tributária favorável. Em 07.08.2020 foi proferida decisão de primeira
instância sustentando a avaliação fiscal. Em 16.10.2020 foi
interposto recurso voluntário pela Companhia. Em 23.07.2021 foi
proferida decisão de segunda instância sustentando a avaliação
fiscal. O parceiro com responsabilidade conjunta foi excluído do
polo passivo.
Atualmente, o processo aguarda eventual interposição de Recurso
de Ofício pela Fazenda Estadual.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita
ao pagamento do valor indicado no item “e” devidamente
atualizado.

Processos de natureza trabalhista e previdenciária
Dentre os processos de natureza trabalhista e previdenciária individualmente relevantes para a
Companhia, em 30 de setembro de 2021, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os
seguintes:
Processo nº 1001084-56.2020.5.02.0060
a. juízo
60ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP
b. instância

Primeira instância

c. data de instauração

02/10/2020
Reclamante: J.P.
Reclamada: Companhia

d. partes no processo
e. valores, bens
envolvidos
f. principais fatos

ou

direitos

R$1.869.251,48 (em 30 de setembro de 2021)
O Reclamante pleiteia: (i) pagamento de diferenças de bônus e
reflexos; (ii) pagamento de indenização por danos morais; (iii)
recebimento de horas extras em decorrência de sobrejornada e
reflexos; e (iv) pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência. Em 30/06/2021, foi realizada a audiência de instrução.
Em 25/10/2021 foi publicada sentença que julgou a ação procedente
em parte, condenando a Companhia ao pagamento de (i) diferenças
de bônus e seus reflexos nos termos pleiteados na petição inicial; (ii)
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horas extras por excesso de jornada e reflexos em repousos semanais
remunerados, décimos terceiros salários, férias com 1/3 e aviso prévio;
(iii) depósitos de FGTS e indenização de 40%, sobre as parcelas
salariais deferidas; e (iv) indenização por danos morais no valor de R$
84.000,00. A Companhia interpôs Recurso Ordinário, que aguarda
análise do juízo de admissibilidade.
Para maiores informações sobre andamentos relevantes após 30 de
setembro, veja o item 4.7 deste Formulário de Referência.
g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita ao
pagamento do valor indicado no item “e” devidamente atualizado.

Processo nº 0000388-37.2014.5.18.0081
a. juízo
1ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia – GO
b. instância

Primeira instância

c. data de instauração

11/02/2014

d. partes no processo

Reclamante: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Farmacêuticas e de Material Plástico no Estado de Goiás.
Reclamadas: Cosmed Industria de Cosméticos e Medicamentos S.A. e
Savoy Indústria de Cosméticos S.A.

e. valores, bens
envolvidos
f. principais fatos

ou

direitos

R$30.000,00 – valor histórico conferido à causa pelo Sindicato.
Trata-se de Ação Coletiva, na qual o Sindicato pleiteia o pagamento aos
empregados substituídos de (i) horas in itinere, (ii) horas extras
decorrentes de sobrejornada e (iii) adicional noturno com reflexos.
Ademais, o Sindicato pretende ainda a aplicação d e multas e o
deferimento do pagamento de honorários advocatícios assistenciais. A
sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por
reconhecer o Sindicato como parte ilegítima para ajuizamento do
processo. Em sede de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do
Trabalho reconheceu a legitimidade processual do Sindicato,
determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos
pedidos. Em novo julgamento, o juízo de primeira instância deferiu aos
substituídos processuais o recebimento de 11 minutos e 30 segundos à
título de horas extras, por dia em que efetivamente houve trabalho,
independente da duração da jornada, assim como os reflexos sobre as
demais rubricas pertinentes. A sentença ainda condenou a Savoy a
responder pelas obrigações referentes aos empregados da divisão
adquirida e que mantiveram seus contratos de trabalho ativos e
inalterados, porquanto houve sucessão de empresas. Em segunda
instância, foi negado provimento ao recurso do Sindicato e provido o
recurso das Reclamadas para afastar a condenação imposta em
sentença, julgando o processo improcedente. O Sindicato interpôs
recurso de revista, o qual foi conhecido em relação às horas in itinere e
ao tempo à disposição. Atualmente o processo aguarda julgamento de
recurso de revista interposto pelo Sindicato.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita ao
pagamento dos valores pleiteados pelo Sindicato, conforme liquidação
contábil a ser realizada na fase de execução.
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Processos de natureza cível e outros
Dentre os processos de natureza cível e outros individualmente relevantes para a Companhia, em
que esta f igura no polo passivo em 30 de setembro de 2021, destacam -se em razão do valor e/ou
de seu objeto os seguintes:
Processo nº 0001073-77.2018.8.19.0064
a. juízo
Vara Cível Única de Valença, Estado do Rio de Janeiro
b. instância

Autos encaminhados para a 1ª instância do Foro Central de São Paulo

c. data de instauração

01/03/2018

d. partes no processo

Autoras: Valedent Comercio e Indústria Ltda. e RC Valente Ltda.
Ré: Companhia

e. valores, bens
envolvidos
f. principais fatos

ou

direitos

R$414.541.470,62 (em 30 de setembro de 2021)
Ação indenizatória em que as Autoras alegaram ter atuado,
inicialmente para a Hypera e nos últimos anos para a Companhia,
como distribuidoras da marca de produtos de higiene bucal Sanifill,
tendo conquistado clientela em vastas regiões do Rio de Janeiro e em
outras localidades. Adicionalmente, as Autoras acrescentam que uma
série de medidas adotadas pela Hypera e pela Companhia as levou a
uma profunda crise financeira, sobretudo a retirada de áreas de
atuação, a redução dos prazos de pagamento, a imposição de
superestoques e mesmo a atuação direta da Hypera junto a clientes.
As Autoras pleiteiam indenização por danos materiais, lucros
cessantes e danos morais. O Juízo de Primeiro Grau declarou ser
incompetente para julgar o processo. Foram interpostos recursos e os
autos foram enviados ao Foro Central de São Paulo e remetidos à
conclusão. Pendente de sentença.

g. chance de perda

Remota

h. análise do impacto em caso de
perda

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeita ao
pagamento do valor indicado no item “e” devidamente atualizado.
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Não aplicável, tendo em vista que nenhum processo descrito no item 4.3 deste Formulário de
Ref erência f oi provisionado ou tem chance de perda provável.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas
partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores,
ex-controladores ou investidores
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou a sua controlada fossem
parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou excontroladores ou investidores da Companhia ou de sua controlada.
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4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável, tendo em vista que não foi descrito nenhum processo no item 4.4 deste Formulário
de Referência.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Em 30 de setembro de 2021, a Companhia era parte do seguinte processo sigiloso relevante:
Procedimento Arbitral
Análise do
impacto em
caso de perda

Em 20 de fevereiro de 2020, a HFC Prestige International Operations Switzerland SARL
(“HFC”), uma das subsidiárias da Coty Inc., iniciou um processo de arbitragem contra a
Brightstar Business Corp do Brasil Ltda. e Bright Star Business LLC (em conjunto,
“BrightStar”) em relação à violação de dois contratos da BrightStar com a HFC para a
distribuição de produtos do grupo Coty no Brasil. A Companhia e outras afiliadas da
Brightstar posteriormente se juntaram à arbitragem como reclamante e réus,
respectivamente. Enquanto a Companhia e a HFC buscam pagamentos por valores em
atraso e danos resultantes da violação, a BrightStar, por meio de um pedido de
reconvenção, busca danos por suposta perda de lucros de aproximadamente US$ 36,5
milhões, mais uma taxa de aquisição adicional de US$10 milhões e juros pré-julgamento
não quantificados. A audiência de mérito ocorreu em novembro de 2021 e a Companhia
aguarda manifestação do tribunal arbitral. Em 30 de setembro de 2021, o risco de perda
nesta arbitragem estava sendo avaliado pelo HFC e pela Companhia e, portanto, a
Companhia não registrou qualquer provisão com relação a essa arbitragem.

Valores
envolvidos

Vide acima.

Impacto em
caso de perda

Impacto financeiro em razão do pagamento a ser determinado no laudo arbitral.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos,
não sigilosos e relevantes em conjunto
Na data desta Formulário de Referência, não havia processos judiciais, administrativos ou
arbitrais não sigilosos e relevantes em conjunto nos quais a Companhia ou a sua controlada
fossem parte.
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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
Não aplicável, tendo em vista que não foi descrito nenhum processo no item 4.6 deste Formulário
de Referência.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Andamentos relevantes após 30 de setembro de 2021
•

Processo nº 1001084-56.2020.5.02.0060

Principais f atos: Em 25 de outubro de 2021, f oi publicada sentença que julgou a ação procedente em
parte, condenando a Companhia ao pagamento (i) de dif erenças de bônus e seus ref lexos nos termos
pleiteados na petição inicial; (ii) horas extras por excesso de jornada e ref lexos em repousos
semanais remunerados, décimos terceiros salários, f érias com 1/3 e avis o prévio; (iii) depósitos de
FGTS e indenização de 40%, sobre as parcelas salariais def eridas; e (iv) indenização por danos
morais no valor de R$ 84.000,00.
Chance de perda: Provável para o valor de R$ 486.111,34.
•

MS nº 5494186.50.2018.8.09.0051

Principais f atos: Em 30 de outubro de 2021, f oi prof erida sentença que julgou o pedido da
Companhia, em sede de liminar, de tutela provisória que af aste a exigência de contribuição residual,
suspendendo a sua exigibilidade, improcedente, não permitindo que a Companhia continue
usuf ruindo dos benef ícios f iscais constantes do TARE nº 196/2015. Em 16 de novembro de 2021, a
Companhia f oi intimada da sentença improcedente e, em seguida, apresentou Embargos de
Declaração. Atualmente, a Companhia aguarda decisão.
Inquéritos Civis
Em novembro de 2020, a 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia/GO intimou a Companhia para
apresentar, nos autos de Inquérito Civil, determinadas inf ormações sobre seus negócios locais e os
benef ícios f iscais concedidos à Companhia pelo Estado de Goiás. De acordo com as inf ormações
disponíveis, a investigação se concentrou em verif icar se houve o cumprimento dos requisitos
exigidos para a concessão e manutenção dos benef ícios f iscais em relação a algumas empresas,
bem como analisar se os benef ícios f iscais concedidos à Hypera S.A. (“Hypera”) possuíam relação
com supostos pagamentos impróprios realizados pela Hypera, conf orme relatado em acordos de
colaboração premiada f irmados por antigos representantes da Hypera. A Companhia adquiriu
determinados ativos brasileiros da Hypera em 2016, conf orme operação societária detalhada no i tem
6.3 deste Formulário de Ref erência. Em janeiro de 2021, em atenção a ref erida intimação, a
Companhia f orneceu as devidas explicações e os documentos solicitados à 50ª Promotoria de
Justiça de Goiânia/GO. Em março de 2021, a Companhia f oi inf ormada de q ue as investigações
haviam sido apensadas aos autos de outro Inquérito Civil, que também investiga benef ícios f iscais
concedidos pelo Estado de Goiás, envolvendo outras empresas. Após conf lito de competência
verif icado entre promotorias, os autos f oram enc aminhados para a 59ª Promotoria do Estado de
Goiás, que tutela a def esa da ordem tributária e que conduzia inquérito sobre o tema, para
continuidade das investigações em relação a diversas empresas, incluindo a Companhia.
De qualquer f orma, em caso de resultado f inal desf avorável à Companhia em relação aos Inquéritos
Civis, eventualmente tal decisão poderia levar ao ajuizamento de ações e/ou à instauração de
procedimentos que poderiam resultar no cancelamento dos benef ícios f iscais concedidos à
Companhia pelo Estado de Goiás e ressarcimento de eventuais danos ao Erário, o que af etaria
adversamente à Companhia, inclusive sua imagem e reputação. A Companhia não registrou provisão
de contingências e/ou riscos em relação a tais matérias. Adicionalmente, eventuai s procedimentos
criminais envolvendo a Companhia ou pessoas f ísicas relacionadas com a Companhia poderão ser
instaurados para apurar os mesmos f atos, ocasionando em riscos reputacionais para a Companhia.

402

PÁGINA: 70 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

4.7 - Outras Contingências Relevantes

Para maiores inf ormações sobre os benef ícios f iscais, veja o item 7.9 deste Formulário de Ref erência
e o f ator de risco “A Companhia é titular de benefícios fiscais, cuja suspensão, decurso do
prazo de vigência, cancelamento ou não renovação podem afetar adversamente os seus
resultados.” no item 4.1 deste Formulário de Ref erência. Para maiores inf ormações sobre a
aquisição da Companhia, veja o item 6.3 deste Formulário de Ref erência.
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Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão
custodiados
(a)

restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(b)

restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(c)
hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de
valores mobiliários nessa situação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(d)
hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência
na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desses
direitos, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(e)

outras questões do interesse dos investidores

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Descrição da política de gerenciamento de riscos
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, a qual f oi aprovada em 3 de
dezembro de 2021, pelo Conselho de Administração da Companhia e estabelece os princípios e
parâmetros a serem observados no gerenciamento de riscos da Companhia, de modo a identificar,
avaliar, prever e monitorar os riscos aos quais está sujeita.
A Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessada: (i) na sede da Companhia: Rua Iza Costa,
nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, na; (ii) no website da Companhia (ri.coty.com.br); e (iii) no website da
CVM (www.cvm.gov.br).
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

As políticas e práticas adotadas pela Companhia buscam a adequação às melhores práticas de
gerenciamento de riscos, controles internos e governança corporativa de f orma a possibilitar a
identif icação, avaliação, priorização , tratamento e monitoramento dos riscos para a perpetuidade dos
negócios. A Política de Gerenciamento de Riscos também descreve os procedimentos de
comunicação interna e as responsabilidades dos principais órgãos da Companhia.
(i)

riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para todo e qualquer tipo de risco que possa, de f orma negativa,
impactar as suas atividades e operações, como riscos estratégicos, operacionais, de imagem, de
Inf raestrutura de Sistema de Tecnologia da Inf ormação , dentre outros, conf orme abaixo descritos:
•

Risco Estratégico: risco de implementação de uma estratégia errada, inadequada ou
inef icaz que deixe de atingir os objetivos da Companhia;

•

Risco Operacional: risco de prejuízo devido a f alhas, def iciências ou inadequação de
processos, pessoal e sistemas internos de suporte às atividades da Companhia ou, ainda,
eventos externos, incluindo, mas não se limitando, risco de compliance associado à
inadequação ou def iciência em contratos, assim como sanções devidas ao não cumprimento
de leis e regulamentos e indenizações de danos c ausados a terceiros resultantes das
atividades da Companhia. Também inclui f raudes internas e externas .

•

Risco de Imagem: risco de prejuízo decorrente da exposição negativa da marca em redes
sociais, por meio de reclamações, mensagens e comentários divulgad os pelos clientes.

•

Risco de Infraestrutura de Sistema de Tecnologia da Informação: risco de f alhas nos
serviços de inf raestrutura de tecnologia da inf ormação, incluindo anomalias nos indicadores
de serviços, servidores, bancos de dados e endpoints de terceiros, bem como lentidões e
oscilações na plataf orma, que podem acarretar a redução ou interrupção total ou parcial das
atividades.

•

Risco de Vendas: risco de oscilações nos níveis de transações realizadas nos pontos de
vendas f ísicos e na plataf orma da Companhia, que podem estar limitados a um setor
específ ico ou envolver as vendas de uma maneira geral. Os Riscos de Vendas podem
decorrer de uma def iciência na estratégia ou incentivos de marketing, em problemas
envolvendo determinado grupo de produtos, em instabilidades e f alhas verif icadas nos
sistemas de meio de pagamento, no carregamento do checkout (hipótese em que tratar-seá também de um Risco de Inf raestrutura de Sistema de Tecnologia da Inf ormação), bem
como f alhas em mercadorias e transporte.

•

Risco de Liquidez: risco de f alta de capacidade f inanceira da Companhia para pagar suas
dívidas previstas e imprevistas, ef etivas e f uturas, incluindo operações com garantias, sem
af etar suas operações do dia a dia e sem incorrer em perdas signif icativas.
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•

Risco de Crédito: risco relativo à inadimplência de clientes devido à f alta de capacidade
f inanceira para honrar suas dívidas, f alhas de comunicação entre a Companhia e seus
devedores, desavenças entre a Companhia e seus devedores acerca dos montantes devidos
e outras.

•

Risco de Compliance: risco de estar sujeito a quaisquer sanções legais de cunho
reputacional ou regulatórias, ou prejuízo f inanceiro que a Companhia possa sof rer em
decorrência de sua f alha em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, políticas internas,
códigos de conduta e padrões de boas práticas.

•

Risco de Informação: risco relacionado à perda, ao mau uso ou à divulgação não autorizada
de dados pessoais sensíveis ou inf ormações conf idenciais de clientes, f ornecedores,
parceiros de negócios, acionistas internos ou externos que possam causar danos ou
transtornos a qualquer indivíduo, ameaçar os negócios da Companhia ou prejudicar sua
reputação.

•

Risco Estrutural do Meio de Pagamento: risco relacionado à interrupção estrutural das
operações desenvolvidas pelas empresas de meio de pagamento que prestam serviços para
a Companhia, o que pode vir a prejudicar o f luxo de pagamento relacionado às ativid ades
da Companhia.

•

Risco de Não Continuidade das Instalações: risco relacionado à interrupção das nossas
instalações f ísicas (f ábrica e centro de distribuição), causadas por acidentes, ações
ambientais, greves ou outras disputas trabalhistas, interrupções na logística, no f ornecimento
de energia elétrica, perda total ou parcial de unidades operacionais, controle de qualidade
de produtos, segurança, exigência de licenças específ icas e outros f atores regulatórios, bem
como a desastres naturais e outros f atores externos sobre os quais não temos controle e
podem paralisar nossas instalações f ísicas.

•

Risco cibernético: risco relacionado a incidentes de segurança cibernética, resultantes de
eventos não intencionais ou ataques deliberados de terceiros às redes e sistemas de
tecnologia da Companhia, à transmissão de inf ormações, ao armazenamento de dados, bem
como ao tratamento e à manutenção desses dados.
(ii)

instrumentos utilizados para proteção

Com base no Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise
Risk Management Framework (COSO), a Companhia estabelece um processo de g erenciamento
dos riscos que engloba os seguintes componentes:
•

ambiente interno – envolve o estabelecimento da base de como riscos e controles são
visualizados e tratados pelos empregados da Companhia;

•

fixação de objetivos – pressupõe a certif icação de que a administração dispõe de um
processo para f ixar objetivos e que os objetivos escolhidos se alinham à missão e aos
princípios da Companhia;

•

identificação de eventos - inclui a identif icação de f atores internos e externos que possam
af etar adversamente as estratégias de negócios e as metas da Companhia;

•

avaliação do risco – exige uma análise dos riscos identif icados para f ormar uma b ase para
determinar como deverão ser gerenciados;

•

resposta ao risco – exige que a administração implemente um conjunto de iniciativas e
planos de ação para mitigar riscos quando f or o caso, com base no perf il de risco na
Companhia;

•

atividades de controle – inclui o estabelecimento e a execução de políticas e procedimentos
para auxiliar a garantir que a estrutura selecionada de resposta ao risco é adequada e a
gestão dos mesmos seja ef etivamente realizada;
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•

informação e comunicação – exige que as inf ormações relevantes sejam identif icadas,
capturadas e comunicadas em f ormato e prazo que permitam às pessoas desempenhar suas
atribuições; e

•

monitoramento – exige revisão e atualização permanentes do processo de gestão de riscos
da Companhia para garantir que esta esteja apta a reagir prontamente a circunstâncias
dif erentes e inesperadas.

A Companhia garantirá que haja suf iciente f lexibilidade para reagir rapidamente e para mitigar
adequadamente os Riscos. A Companhia reconhece que os Riscos podem ser ef etivame nte
gerenciados se essa gestão estiver incutida na cultura da Companhia.
(iii)

estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia está em processo de adequação de sua estrutura organizacional de gerencialmente
de riscos e, após a conclusão do processo de registro de companhia aberta, a Companhia adotará
uma estrutura de detecção e prevenção de riscos composta por três linhas de def esa e divide-se
entre os órgãos, áreas e gerentes abaixo identif icados :

Comitê de
Auditoria

3ª linha de defesa

Conselho de
Administração

Diretoria

Auditoria
Interna

Área de Compliance,
Gestão de Riscos
Corporativos e
Controles Internos

2ª linha de defesa

Gestores
Operacionais e/ou
de Negócios

1ª linha de defesa

A primeira linha de def esa é composta pelos colaboradores e gestores de cada área. Cada
colaborador é responsável por detectar quaisquer riscos no dia a dia de suas atribuições e inf ormálo para seu gestor, que deverá avaliar o risco e ponderar eventuais medidas cabíveis.
A segunda linha de def esa é composta por áreas da companhia que não acumulam atividades
operacionais no desempenho de suas f unções, tais como controles internos e auditoria interna,
departamentos Jurídico e de Compliance. Tais departamentos são supervisionados pela Alta
Administração e, no âmbito da gestão de risco, pelo Comitê de Auditoria. Essas f unções são
implementadas para garantir que os controles e os processos de gerenciamento de riscos
executados pela primeira linha de def esa estejam f uncionando de acordo com os procedimentos,
normas, políticas e legislações pertinentes, bem como auditar se as recomendações vindas de
relatório de auditoria realizados f oram considerados nos planos de ação.
A terceira linha de def esa é desempenhada pela área de Auditoria Interna, responsável por f ornecer
ao Comitê de Auditoria as avaliações objetivas e abrangentes, com o maior nível de independência
dentro da Companhia. Cabe à Auditoria Interna avaliar a ef icácia da governança, do gerenciamento
de riscos e dos controles internos, incluindo a f orma como a primeira e a segunda linha de def esa
alcançam os objetivos em relação ao gerenciamento de riscos e controles.
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(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação
efetividade da política adotada

da

O gerenciamento de riscos na Companhia pressupõe um conjunto de atividades contínuas e
integradas, apoiadas numa estrutura que abarca diversas áreas da Companhia. Nesse sentido,
conf orme as competências ind icadas neste item 5.1, a estrutura operacional de controles internos
desenvolvida na Companhia permite monitorar e avaliar periodicamente os principais riscos
relacionados aos seus negócios, os impactos possíveis nas operações e as demonstrações
f inanceiras. A Companhia entende que a estrutura organizacional e controles internos estabelecida
até a data de apresentação deste Formulário de Ref erência se mostrou adequada ao objetivo
estabelecido na Política de Gerenciamento de Riscos e para mitigar ou controlar os riscos aos quais
a Companhia está exposta.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia, atualmente, não adota uma política específica de gerenciamento de riscos de
mercado, no entanto, a Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada em
3 de dezembro de 2021, pelo Conselho de Administração da Companhia 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.
Ainda, a Companhia possui uma Política de Hedge Cambial, aprovada em 25 de agosto de 2021,
com o objetivo de proteger a Companhia em relação aos riscos de mudança nos fluxos de caixa dos
itens hedgeados, atribuíveis as variações na cotação das moedas estrangeiras.
A Política de Gerenciamento de Riscos e a uma Política de Hedge Cambial podem ser acessadas:
(i) na sede da Companhia: Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor
Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás; (ii) no website da
Companhia (ri.coty.com.br); e (iii) no website da CVM (www.cvm.gov.br).
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

Não aplicável, pois a Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de
riscos de mercado. A Companhia acredita que, na data de apresentação deste Formulário de
Referência, eventuais riscos de variação de taxa de juros e câmbio não têm efeito fora da curva
esperada em seu resultado financeiro.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os seguintes riscos (i) risco de mercado, que compreende o risco
de câmbio, descrito qualitativa e quantitativamente no item 4.2 deste Formulário de Referência,
(ii) risco de crédito; e (iii) risco de liquidez.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia designa instrumentos derivativos como hedge de fluxo de caixa da exposição
associada aos pagamentos em moeda estrangeira nas compras com determinados fornecedores de
matéria-prima e outros insumos, sujeitas a variações de preço atrelada à moeda estrangeira.
Especificamente, a Companhia identificou exposição cambial devido a compras de insumos e
matéria prima junto a terceiros em moeda diferente da sua moeda funcional (Real Brasileiro - BRL)
e decidiu hedgear o risco da variação cambial do Dólar Norte-Americano comprando contratos a
termo com liquidação financeira, respeitando o limite de até 80% da sua exposição mensal altamente
provável para os próximos 12 meses, nos termos da Política de Hedge Cambial, aprovada em 25 de
agosto de 2021.
Os itens hedgeados, conforme definido na Política de Hedge Cambial da Companhia, são compras
de estoque com terceiros que possuem o seu valor ou preço final exposto a uma moeda diferente da
moeda funcional da Companhia. Hedgeando esses itens, a Companhia espera reduzir a volatilidade
em seus resultados, uma vez que essa exposição cambial faz parte do CPV e irá impactar o lucro da
Companhia.
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Conforme a Política de Hedge Cambial da Companhia, o hedge pode ser realizado para dois tipos
de exposição:
•

Exposição Direta: oriunda da importação de matéria-prima ou insumos para a produção
com preço em moeda estrangeira.

•

Exposição Indireta: oriunda de negociações com fornecedores locais que possuem o preço
final em BRL indexado a variação de alguma moeda estrangeira.

Os instrumentos financeiros são tratados seguindo as normas internacionais de contabilidade (IFRS
– Internacional Financial Reporting Standards) e seus reflexos devidamente apresentados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Atualmente o único instrumento financeiro utilizados pela Companhia é a Non Deliverable Forward
(“NDF”).
Para os fornecedores que são pagos em moeda estrangeira com base em uma taxa estabelecida no
dia do pagamento ou no dia útil anterior, foi definida a contratação de operações tradicionais de NDF.
Em relação aos contratos com fornecedores cujo indexador do preço do produto é feito considerando
a média do dólar do mês anterior, foi definida a contratação de NDF asiática, nos termos abaixo:
•

NDF: contrato futuro de moeda negociado em mercado de balcão. O objetivo é definir
antecipadamente uma taxa de câmbio para uma data futura. No vencimento, a liquidação
ocorre pelo pagamento ou recebimento da diferença entre a taxa a termo contratada e a taxa
de mercado definida como referência.

•

NDF Asiática: operação similar a NDF tradicional, porém a taxa de câmbio de liquidação do
contrato é definida pela média aritmética ou ponderada da taxa de câmbio durante
determinado período de tempo pré-estabelecido.

Os detalhes dos derivativos designados como instrumentos de hedge, de acordo com os requisitos
do IAS39, estão descritos na Política de Hedge Cambial da Companhia.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia está exposta a determinados riscos de mercado resultantes do curso normal de seus
negócios, incluindo variações nas taxas de juros e taxas de inflação. No entanto, tendo em vista a
natureza das atividades da Companhia, a administração entende que, atualmente, não há
necessidade de gerenciamento de riscos de mercado porque, tais riscos de mercado não influenciam
diretamente as atividades da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.
(v)
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
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.
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Não há estrutura organizacional apartada de controle de gerenciamento de riscos de mercado. Tendo
em vista a natureza de suas atividades, sua administração entende que, atualmente, não há
necessidade de gerenciamento de riscos de mercado porque, tais riscos de mercado não influenciam
diretamente as atividades da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.
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(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.
Não há estrutura organizacional apartada de controle de gerenciamento de riscos de mercado. Tendo
em vista a natureza de suas atividades, sua administração entende que, atualmente, não há
necessidade de gerenciamento de riscos de mercado porque, tais riscos de mercado não influenciam
diretamente as atividades da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.
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5.3 - Descrição controles internos
(a)
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las
Os Diretores da Companhia acreditam na eficiência dos procedimentos e controles internos
adotados para assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade das demonstrações financeiras
da Companhia. Por essa razão, as demonstrações financeiras da Companhia apresentam
adequadamente o resultado de suas operações e sua situação patrimonial e financeira nas
respectivas datas. Ainda, os Diretores não identificaram quaisquer tipos de imperfeições que
possam comprometer as demonstrações financeiras da Companhia.
Além disso, a Companhia possui mecanismos de gestão de riscos e de controles internos
baseados em premissas do Internal Control – Integrated Framework emitido pelo Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, com o objetivo de manter o
adequado monitoramento do ambiente de controles internos atrelados aos seus processos
operacionais e financeiros.
A Companhia dispõe de diversas diretrizes (políticas, normas e procedimentos), devidamente
divulgadas aos seus colaboradores, além de estrutura formal de controles internos.
Para avaliar a eficiência dos controles internos de divulgação das informações financeiras,
conforme exigido na Seção 404 da Sarbanes−Oxley Act, a administração da Companhia realiza
uma avaliação abrangente utilizando os critérios do Framework de 2013, Cubo Integrado de
Controle Interno, emitido pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission).
O sistema de controle interno de divulgação das informações financeiras da Companhia foi
elaborado para garantir de forma razoável a confiabilidade dos relatórios financeiros e a
elaboração das demonstrações financeiras para divulgação de acordo com princípios contábeis.
A efetividade dos controles é monitorada como parte da gestão, já que um controle inicialmente
eficaz pode tornar-se ineficaz devido a alterações no ambiente operacional.
Mudanças nos controles também podem ocorrer devido a mudanças nos processos, nos
sistemas de tecnologia da informação ou de pessoal. A efetividade dos controles implementados
vem sendo testada anualmente para fins de emissão de demonstrações financeiras. Ademais,
os auditores independentes da Companhia também realizam testes para verificar a efetividade e
avaliar o ambiente de controles internos.
Deficiências de controles, quando identificadas, são tratadas prontamente através de planos de
ação estabelecidos pelas estruturas organizacionais envolvidas, bem como monitoradas de
forma mensal com reportes a Diretoria.
A estrutura organizacional dos controles internos da Companhia é composta por Riscos
Corporativos, Compliance e Controles Internos sendo que as mesmas são responsáveis, dentre
outras atribuições por:
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a. Compliance:
•

Disseminar a cultura ética a ser seguida pelos colaboradores;

•

Monitorar eventuais violações a leis, regulamentos, Código de Conduta e Políticas
Internas;

•

Elaborar, sugerir alterações, aprimorar e atualizar o Código de Conduta e Políticas
Internas;

•

Promover treinamentos aos colaboradores sobre conformidade Código de Conduta,
políticas internas, leis, normas e regulamentos;

•

Participar de forma consultiva do comitê de ética da Companhia;

•

Orientar as diretorias executivas, conselhos e comitês, quando necessário, sobre
cumprimento de leis, normas e regulamentos.

b. Riscos Corporativos:
•

Identificar os riscos corporativos e o grau de exposição da Companhia a tais riscos;

•

Associar causas, avaliar impacto, probabilidade de ocorrência e identificação de
atividades de controles existentes;

•

Assessorar as áreas no desenho de planos de mitigação dos riscos; (iv) acompanhar
a evolução dos planos;

•

Reportar e apresentar os resultados à Diretoria Executiva e Conselhos.

c. Controles Internos:
•

Implementar, alterar e monitorar o sistema de controles internos. A metodologia para
a tratativa destes controles está adequada às melhores práticas de mercado (COSO)
e todos os controles registrados na matriz de riscos e controles;

•

Garantir anualmente a avaliação dos controles internos, através dos procedimentos
de revisão, walkthrough, compliance e do atendimento às auditorias interna e externa;

•

Efetuar avaliações periódicas para garantir que as políticas vigentes na Companhia,
estejam em compliance com os objetivos de controle e requerimentos legais,
devidamente vigentes, revisadas, aprovadas e disponíveis;

413

PÁGINA: 81 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

•

Validar todas as políticas que são desenvolvidas na Companhia, realizando a análise
de vulnerabilidade e o apontamento dos riscos e controles pertinentes aos processos;

•

Revisar e monitorar a matriz de segregação de funções.

•

Revisar, monitorar e conceder perfis de acessos ao ERP da Cia de modo a dirimir os
riscos de não segregação de função;

•

Disseminar uma cultura de controles internos, através da conscientização do valor
agregado que o controle concede ao negócio, mitigando riscos e aumentando a
probabilidade da Companhia atingir seus objetivos;

•

Participar ativamente dos projetos estratégicos e das mudanças significativas dos
processos para garantir que não exista impactos negativos na estrutura dos controles
internos e os riscos não deixem de ser mapeados;

•

Acompanhar a execução dos planos de ação originados de trabalhos da auditoria,
garantindo sua implementação implementados pelas áreas de negócio da
Companhia.

d. Auditoria Interna: É uma atividade independente, com reporte ao Comitê de Auditoria
da Companhia e que objetiva a prestação de serviços de avaliação e de consultoria,
agregando valor e aprimorando os procedimentos internos da Companhia. Entre suas
atribuições, temos:
•

Monitorar, avaliar e realizar recomendações visando a aperfeiçoar os controles
internos e as normas e procedimentos estabelecidos pelos administradores;

•

Fornecer ao conselho de administração, ao comitê de auditoria e à administração
avaliações abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade
dentro da organização;

•

Preparar relatórios trimestrais que descrevam os Riscos da Companhia e submetêlos ao Comitê de Auditoria;

•

Prover avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos
controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa
alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle;

•

Avaliar a eficácia, suficiência, aplicação e grau de confiança dos controles contábeis,
financeiros e operacionais;

414

PÁGINA: 82 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

•

Determinar a extensão dos controles sobre a existência dos ativos da Companhia e
da sua proteção contra todo tipo de perda; e

•
(b)

Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização.

estruturas organizacionais envolvidas

Conforme citado no item 5.3 (a) deste Formulário de Referência, Companhia tem em sua
estrutura organizacional as áreas de Gestão de Riscos, Compliance, Controles Internos e
Auditoria Interna.
(c)
forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
É de responsabilidade da área de Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e
possui autonomia de atuação, avaliar o grau de eficiência dos controles internos da Companhia
conforme o plano anual de auditoria, o qual é revisado e validado pelo referido comitê.
A área de Controles Internos revisa periodicamente os processos da Companhia, avaliando os
riscos operacionais destes processos, além de manter uma matriz de riscos e controles com as
devidas validações por partes das gestões das áreas de negócio e da administração, a qual é
submetida, anualmente, para avaliação de procedimentos de auditoria interna e externa.
(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
Não foi reportada deficiência significativa no relatório de auditoria externa relativo aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
Não foi reportada deficiência significativa no relatório de auditoria externa relativo aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
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5.4 - Mecanismos e procedimentos internos de integridade
(a)
regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção
e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública
A Companhia possui seu compromisso com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e
ilícitos praticados contra a administração pública. A fim de consolidar as diretrizes que pautam
sua atuação corporativa, a Companhia estruturou algumas de suas práticas em seu Código de
Conduta (“Código”), o qual foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada
em 3 de dezembro de 2021. Essas normas internas voltadas à integridade reúnem um conjunto
de mecanismos e procedimentos internos utilizados na prevenção, detecção e combate a desvios
de conduta e descumprimento da legislação aplicável, tais como fraudes e corrupção.
(i)
principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor
Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia estão
descritos em seu Código, que destaca veemente a intolerância com qualquer prática ilícita ou
antiética, como pagamento de suborno, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao
terrorismo, cartel, concorrência desleal, tráfico de influências, favorecimentos indevidos, entre
outros, 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, monitoramento e combate a atos ou tentativas de
corrupção, sendo aplicável indiscriminadamente a todos os integrantes da Companhia. Além
disso, a Companhia trata como condutas inadmissíveis e inegociáveis, sendo passíveis de
demissão por justa causa, causar prejuízo intencional aos clientes ou à Companhia, práticas de
corrupção e práticas de assédio moral/sexual ou discriminação de qualquer natureza.
A Companhia possui um canal interno para apresentação eventuais denúncias (internas e
externas) relacionadas a violações do Código ou de quaisquer leis, diretrizes, políticas e normas
internas da Companhia.
A reavaliação de riscos e adaptação de políticas é realizada bimestralmente ou sempre que
houver demanda das estruturas organizacionais envolvidas ou mudanças relevantes na
Companhia. Para maiores informações sobre a avaliação de riscos, vide item 5.1 deste
Formulário de Referência.
(ii)
a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento
e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade
Nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, a área de compliance da
Companhia será responsável pela verificação e reporte de exposição, ao Conselho de
Administração em última instância, de situações que possam vir a representar riscos de
compliance, bem como coordenar a força de trabalho interna destinada a detectar quaisquer
riscos e monitorar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos.
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Conforme exposto no item 5.1(b) deste Formulário de Referência, a estrutura organizacional
envolvida no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos
internos de integridade da Companhia, está formalmente prevista desde a reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 25 de agosto de 2021. A Companhia acredita que
está em fase de adaptação e de aprimoramento de relações orgânicas estabelecidas entre as
instâncias envolvidas no gerenciamento de riscos. De todo modo, cumpre destacar que tal
estrutura já está pronta para entrar em funcionamento.
(iii)

código de ética ou de conduta

O Código se aplica a todos os investidores, administradores, empregados e colaboradores da
Companhia, abrangendo, inclusive, clientes, prestadores de serviços, parceiros e fornecedores,
bem como a comunidade e a sociedade em geral, visando estabelecer os princípios e diretrizes
que devem orientar as relações internas e externas da Companhia, suas decisões de negócios e
orientar as atitudes e ações da Companhia nas suas diversas relações.
As sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código ou à sua essência estão
previstas na legislação civil, penal e trabalhista aplicável, podendo variar entre orientação verbal,
advertência, suspensão, destituição da função e dispensa do empregado com ou sem justa
causa.
As diretrizes e orientações contidas no Código são de conhecimento de todos os colaboradores,
dirigentes, estagiários, temporários, menores aprendizes e prestadores de serviços da
Companhia, bem como dos demais públicos pertinentes.
A Companhia realiza treinamentos sobre o Código de Conduta com periodicidade anual ou
sempre que houver alterações ou atualizações do Código, abrangendo todos os envolvidos,
quais sejam, administradores, empregados, estagiários, temporários, menores aprendizes e
prestadores de serviços internos da Companhia, bem como as demais públicos pertinentes.
O Código pode ser acessado: (i) na sede da Companhia na Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra
Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia,
Estado de Goiás; (ii) no website da Companhia (ri.coty.com.br); e (iii) no website da CVM
(cvm.gov.br).
(b)

canal de denúncia

A Companhia conta com canais independentes para eventuais denúncias, os quais são
administrados internamente pela área de compliance e cujas informações são captadas e
informadas ao Comitê de Auditoria. Os canais de denúncia da Companhia podem ser acessados
pelo call center (telefone, ou pelo site hotline.coty,com, estando disponíveis para pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas, internas ou externas.
Para cada registro ou caso, há um protocolo do assunto que pode ser acompanhado dentro dos
limites legais e internos de informação, cabendo ao Comitê de Auditoria reportar tais assuntos
ao Conselho de Administração, bem como acompanhar a apuração dos fatos.
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Este é o único canal oficial de comunicação para que sejam denunciados, inclusive
anonimamente, todos os casos de violação ao Código, leis, diretrizes, políticas e normas internas
da Companhia ou qualquer atividade suspeita. O canal garante o sigilo e anonimato quanto ao
colaborador que realizou a denúncia e trata as informações com a devida diligência e
confidencialidade, garantindo o seu correto processamento, investigação imparcial e
confidencial. A confidencialidade garante, ainda, que o colaborador de boa-fé que utilizar
qualquer meio direto para manifestação ou denúncias de boa-fé não sofrerá nenhuma retaliação
ou punição em função disto.
(c)
procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares
Além dos mecanismos já descritos neste item 5.4, a Companhia realiza procedimentos quando
da realização de fusões, aquisições e reestruturações societárias, visando a identificação de
vulnerabilidade e de práticas irregulares. Nesse sentido, e com propósito de detectar eventuais
fraudes ou quaisquer atos ilícitos pelas empresas envolvidas, a Companhia dispõe de equipe
interna responsável pela realização destes processos de diligência, que inclui a contratação de
auditores contábeis, trabalhistas e tributários renomados, contratação de escritórios de
advocacia conceituados, dentre outros.
(d)
razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou
práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública
Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas,
procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos
praticados contra a administração pública.
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5.5 - Alterações significativas
Não houve nenhuma alteração significativa nos riscos aos quais a Companhia está exposta, nem
alterações no gerenciamento de seus riscos, bem como não há, atualmente, expectativas com
relação à redução ou ao aumento relevante na exposição aos principais riscos descritos nos itens
4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.
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5.6 - Outras informações relevantes
Riscos cibernéticos
As operações da Companhia dependem do funcionamento eficiente e ininterrupto de seus
sistemas de tecnologia da informação e de determinados parceiros, cujas limitações de
capacidade e possíveis problemas de segurança e vulnerabilidades podem ter efeito sob a
segurança da informação da Companhia. Para gerenciar tais riscos, a Companhia adota medidas
de segurança da informação compatíveis com o risco de sua atividade empresarial e a natureza
dos seus sistemas e dos dados pessoais que trata, tais como parâmetros sofisticados de senhas,
autenticação multifator, firewalls, patching, parâmetros de detecção e resposta, utilização de
VPN para acesso a sistemas da Companhia, realização de testes de vulnerabilidade de seus
sistemas de forma periódica, dentre outros, contando com um amplo processo de monitoramento
de risco e de mitigação caso tal risco seja materializado.
Adicionalmente, a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, aprovada em Reunião
do Conselho de Administração realizada em 3 de dezembro de 2021, visa, dentre outros riscos,
a gestão de riscos relacionados à incidentes de segurança cibernética, resultantes de eventos
não intencionais ou ataques deliberados de terceiros às redes e sistemas de tecnologia da
Companhia, à transmissão de informações, o armazenamento de dados, bem como o tratamento
e a manutenção desses dados, aos quais a Companhia está sujeita. Neste sentido, a Política de
Gerenciamento de Riscos da Companhia tem como objetivo reduzir o número de incertezas que
podem se materializar em problemas e minimizar o efeito daquelas que venham a ocorrer através
da utilização de um processo centralizado para todo o ambiente de negócios da Companhia,
determinando funções e responsabilidades na tratativa dos riscos identificados, incluindo dos
riscos cibernéticos, bem como monitorando e analisando a efetividade dos planos de ação como
eventuais tratativas dos riscos identificados. Para maiores informações sobre a prática de
gerenciamento de riscos da Companhia, os instrumentos utilizados para proteção e a estrutura
organizacional envolvida, veja o item 5.1 deste Formulário de Referência.
Em relação aos fornecedores contratados pela Companhia, é solicitado ao fornecedor que
responda um questionário de segurança cibernética, a partir do qual a Companhia avalia a
necessidade de realizações de testes ou outra atividade para adequar o processo de segurança
cibernética do fornecedor ao nível de maturidade da prática da Companhia.
Por fim, a Companhia informa que os riscos associados a ataques cibernéticos estão descritos
nos fatores de risco “Violações, interrupções ou falhas dos sistemas de tecnologia da
informação da Companhia, incluindo como resultado um possível ataque cibernético,
podem interromper as operações e impactar negativamente nos negócios e na reputação
da Companhia.” e “A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da
Lei Geral de Proteção de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de
multas e outros tipos de sanções” descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência e no
item 7.5 – “Legislação de Privacidade e Proteção de Dados” – deste Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

26/03/2015

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade limitada.

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
As operações do Grupo Coty no Brasil foram iniciadas em 1995, com a denominação de Coty
Brasil Industria e Comércio de Cosméticos Ltda (“CBICC”), que tinha por objeto social a
importação, distribuição e comercialização de perfumes e outros produtos de beleza.
A partir de 2013, foram iniciadas as operações da Coty Brazil Retail Cosméticos S.A. (“Coty
Retail”), focada na importação e comercialização de produtos de cuidados pessoais e perfumes.
A Coty Retail foi constituída na forma de joint venture com a Frajo Internacional de Cosméticos
S.A., que permaneceu em seu quadro de acionistas até março de 2016.
Em julho de 2015, a Coty Inc. assinou um Contrato de Transação para compra do negócio de
fragrâncias finas, produtos para salões de beleza e cosméticos da Procter & Gamble (“P&G”). A
transação foi finalizada em setembro de 2016, e teve impacto global para as subsidiárias da
P&G, inclusive para o negócio no Brasil, beneficiando diretamente a Companhia visto que a
entidade adquirida localmente, HFC Brasil Comércio de Cosméticos Ltda. (“HFC”) passou a ser
uma afiliada.
Em 1º de fevereiro de 2016, a CBICC adquiriu da Hypermarcas S.A., o controle integral da
Companhia, anteriormente denominada Novita Distribuição, Armazenamento e Transportes S.A.
e da Savoy Industria de Cosméticos S.A. (“Savoy”) pelo valor de R$ 2.999 milhões. As marcas
adquiridas foram: Éh, Monange, Paixão, Très Marchand, Contourè, Rastro, Avanço, Leite de
Colônia, Lucretin (Cuidados com o Corpo), Cenoura & Bronze (protetores e bronzeadores
solares), Summer/Radical (gel de cabelos), Bozzano e NY Looks (cuidados masculinos),
Biocolor, Fluidgel (coloração), Risqué (esmaltes), Sanifill e Bitufo (higiene bucal), York (algodão
e protetor de seios), Palinete (hastes flexíveis) e Kura Korte (curativos), todas marcas icônicas
em suas respectivas categorias no mercado brasileiro.
Em 31 de agosto de 2016, a Companhia incorporou a CBICC e a Coty Retail. Nesta mesma data
e ato societário, os acionistas da Companhia aprovaram a sua transformação de sociedade por
ações para sociedade limitada, tendo sua denominação social alterada para Coty Brasil
Comércio Ltda. Com isso, a Coty Canada Inc. passou a deter 0,4% do seu capital social e a Coty
B.V. Netherlands, os 99,96% restantes.
Em 31 de dezembro de 2018, a HFC foi incorporada pela Companhia, formalizada através da
sua 10ª Alteração de Contrato Social. A incorporação teve por finalidade a reorganização
societária, gerando aumento de eficiências operacionais, comerciais, administrativas e de
gestão, otimizando e reduzindo os custos administrativos e operacionais, implicando em
melhorias significativas na produtividade e lucratividade do grupo.
Com essa aquisição global, a Companhia passou a contar com itens do portfólio de varejo da
HFC (notadamente Wella, incluindo produtos de consumo e da linha profissional).
Durante o período que se sucedeu à aquisição (ainda em 2016), a Companhia fortaleceu seu
time de funcionários, implementou políticas globais de governança, bem como plataforma própria
de tecnologia. Num segundo momento (2017 a 2019), se reposicionou com o conceito de “beleza
acessível”, buscou eficiências operacionais e implementou sua plataforma de e-commerce. De
2020 em diante a Companhia vem se preparando para seguir crescendo, tendo entrado no
mercado de sabonetes líquidos e investindo em digitalização, fechando o ano de 2020 com R$
1.2 bi de faturamento líquido e 19,8% de margem EBITDA ajustada.
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Nos setores de mercado em que atua, a Companhia está entre as maiores empresas de beleza
do Brasil, com foco no mercado massivo e oferecendo produtos de qualidade a preços
acessíveis. Atualmente, a Companhia está posicionada da seguinte forma frente aos seus
competidores:
•

Líder nos mercados de pré/pós barba e modeladores de cabelo com a marca Bozzano,
segundo dados da Nielsen Retail de 2020.

•

Líder no mercado de esmaltes com a marca Risqué, segundo dados da Nielsen Retail
de 2020.

•

Segunda colocada no mercado de loções corporais com as marcas Monange e Paixão,
segundo dados da Nielsen Retail de 2020.

•

Terceira colocada no mercado de desodorantes, com as marcas Monange, Bozzano e
Adidas, segundo dados da Nielsen Retail de 2020.

•

Quarta colocada no mercado de fragrâncias de luxo, com as marcas Calvin Klein, Hugo
Boss, Chloé, Burberry, Tiffany, Marc Jacobs, Gucci, Lacoste, entre outras, segundo
dados da Euromonitor International de 2020.

Em 2020, o Grupo Coty desinvestiu a operação de Wella globalmente, incluindo as operações
do Brasil. Para maiores informações sobre o desinvestimento, veja os itens 10.3, 15.7 e 15.8
deste Formulário de Referência.
O ecossistema criado pela Companhia incorpora toda a cadeia produtiva, passando pela
distribuição e vendas, inclusive com estrutura própria de pesquisa e desenvolvimento.
Completam o ecossistema o ERP integrado (SAP) e um eficiente modelo tributário.
Além das marcas icônicas que operam no Brasil, a controladora internacional da Companhia,
Coty Inc., possui uma posição relevante no mercado mundial de fragrâncias de luxo. No Brasil,
a Companhia assumiu o controle dos processos de marketing, vendas e distribuição do setor de
fragrâncias somente há 15 meses e tem obtido resultados significativos desde então.
Em maio de 2021, a Companhia realizou a transformação de seu tipo societário, passando a ser
uma sociedade por ações, até a presente data, de capital fechado.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de
recuperação judicial ou extrajudicial
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou 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 relevantes em relação a este item 6.
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7.1 - Descrição das atividades principais do emissor e suas controladas
VISÃO GERAL
Somos uma das quatro maiores indústrias de beleza e cuidados pessoais de varejo no Brasil em
participação de mercado1 e a segunda maior em termos de penetração (segundo a Nielsen Retail
Panel 2020), operando nas 9 das 10 principais categorias de beleza e cuidados pessoais. Temos
como proposito democratizar a beleza e torná-la cada vez mais acessível à população,
especialmente para a classe média, com base em nosso vasto portfólio de marcas de qualidade e
preços justos.
No Brasil, somos líderes no mercado de cosméticos, de barbear, de coloração capilar masculina,
de hair styling masculino (segundo a Euromonitor International, dados de 2020) e no mercado de
esmaltes1; além de ocuparmos a segunda posição1 no mercado de loção corporal; terceira posição1
no mercado de desodorantes e quarta posição no mercado de fragrâncias de luxo (segundo a
Euromonitor International, dados de 2020). E estamos ainda entre as seis primeiras companhias de
cuidados femininos diários1 e somos terceira posição entre as marcas guarda-chuva de cuidados
masculinos com a marca Bozzano1. Acreditamos que nossa posição destacada de mercado,
combinada com uma operação robusta, de escala e verticalizada, nos permitiu auferir fortes
resultados operacionais nos últimos anos. No período de 2018 a 2020, apresentamos crescimento
de receita de 7,5%, sendo que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021
crescemos 11,1% em comparação com o mesmo período de 2020. Operamos a uma margem
EBITDA ajustada de 20,0% sobre a receita líquida das operações continuadas no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2021.
Operamos um ecossistema local que inclui centros de pesquisa e desenvolvimento, manufatura
dos produtos e centros de distribuição, bem como canais de distribuição diretos e indiretos até o
consumidor final, o que acreditamos permitir estar conectados ao mercado local, operar de forma
ágil e trazer inovações de ponta. Contamos com o suporte global do Grupo Coty, uma empresa
icônica e centenária com expertise global em cosméticos, fragrâncias e produtos para pele, que
tem nos aportado sua experiência e governança robusta, além de nos dar acesso ao seu vasto
portfólio de produtos para possíveis expansões e inovações. Contamos ainda com um time
gerencial qualificado e experiente, que tem sido capaz de entregar resultados consistentes mesmo
em situações adversas.
A Companhia surgiu como resultado da integração de marcas icônicas em seus setores, algumas
com histórico de mais de 60 anos de atuação, adquiridas pela Coty no início de 2016. Após referida
aquisição, nos alavancamos no modelo de governança global do Grupo Coty, bem como em
medidas que buscavam uma maior integração e eficiência operacional, para reposicionar e
alavancar várias dessas marcas, obtendo crescimento de receita e, consequentemente, de
resultados. Nossos últimos anos têm sido marcados pelo maior foco em expansão digital e em
setores dentro de beleza e cuidados pessoais, tais como expansão do negócio de fragrâncias,
inovação em cosméticos com Risque Diamond Gel e entrada na subcategoria de sabonetes líquidos
dentro de cuidados com corpo.
Acreditamos que toda nossa história e tradição em nossas marcas, nosso ecossistema local com
infraestrutura e tecnologia de ponta, nossa operação integrada com profissionais talentosos e
experientes, apoiado por uma estrutura global única se traduzem em resiliência, rentabilidade e

1

Segundo Nielsen Retail para ano calendário 2020, considerando os mercados em que a companhia atua.
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retorno, através da democratização da beleza com a entrega de produtos de qualidade com preço
accessível.
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

(em R$ milhões, exceto percentuais)

Receita Líquida
EBITDA Ajustado (1)
Margem EBITDA Ajustada (2)
(Dívida Líquida) | Caixa Líquido (3)
Dívida Bruta (4)
Caixa e Equivalentes de Caixa (5)
Volume de vendas (milhões de unidades)

Período de nove meses
findo em 30 de setembro
de
2021

2020

915

824

183

158

20,0%

19,2%

114

55

(67)

(279)

181

334

276

259

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2020

2019

2018

1.190

1.267

1.107

235

211

180

19,8%

16,7%

16,3%

(86)

(105)

(3.017)

(418)

(138)

(3.210)

333

34

192

383

423

388

(1)

EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM 527,
conciliada com suas demonstrações financeiras, e consiste no resultado líquido do período das operações continuadas
(excluindo operações descontinuadas), acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das
receitas financeiras e das depreciações e amortizações.

(2)

A Margem EBITDA Ajustada é calculada por meio da divisão do EBITDA pela receita líquida das operações continuadas.

(3)

A Dívida Líquida é representada pela Dívida Bruta (ver definição na nota 4 abaixo), deduzidos os saldos dos ativos de
alta liquidez (caixa e equivalentes de caixa).

(4)

A Dívida Bruta representa todas as obrigações financeiras da Companhia, sendo elas: empréstimos e financiamentos
(circulante e não circulante), arrendamentos e partes relacionadas.

(5)

Caixa e Equivalentes de Caixa inclui caixa em poder da Companhia, líquido de saldos bancários a descoberto.

Entre nossas áreas de atuação, a maior parte da receita é fruto das vendas de produtos de cuidados
corporais, seguido pelos produtos voltados ao cuidado capilar e esmaltes. Ainda assim, no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, 4,7% de nossa receita foi decorrente da venda
de produtos de fragrâncias, em comparação com 1,7% no mesmo período do ano anterior, o que
evidencia ser esta uma categoria em expansão. Os gráficos abaixo ilustram a quebra da nossa
receita para cada uma dessas categorias.
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NOSSAS VANTAGENS COMPETITIVAS
Dinâmica favorável em um dos maiores mercados do mundo
O mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais é o quarto maior mercado do mundo de acordo
com a Euromonitor International, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Em 2020 o
mercado brasileiro totalizou US$ 23,7 bilhões e a estimativa para crescimento é de que chegue a
US$ 33,4 bilhões em 2025, o que representa um CAGR de 2020 até 2025 de 7,1%, indicando que
ainda há um potencial de crescimento a ser capturado.
Dentre os 10 maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo, o Brasil é o que
apresenta a maior participação do setor de massa e valor (que excluem os produtos com
posicionamento de preço premium), de acordo com a Euromonitor International em 2020, com 81%
do total das vendas, fatia do mercado em que a Coty Brasil tem seu foco de atuação com as marcas
locais icônicas e forte infraestrutura. Acreditamos que nossa missão de democratizar a beleza no
Brasil e nosso foco em especial aos consumidores da classe média nos posiciona de forma
estratégica no mercado brasileiro.
Nossas marcas estão estrategicamente estabelecidas com foco nos setores de beleza e cuidados
pessoais mais relevantes no país. Estamos presentes em nove dos dez maiores setores de beleza
e cuidados pessoais no Brasil, que também apresentam um crescimento esperado para os
próximos 5 anos em linha com o mercado total.
Acreditamos estar posicionados de forma diferenciada no mercado brasileiro de beleza e cuidados
pessoais, uma vez que este é majoritariamente um mercado de massa, i.e., um mercado onde a
predominância das vendas ocorre em produtos com preços até 120% da média de cada um dos
mercados, representando 81,4% do mercado total em 2020, segundo dados da Euromonitor
International Limited (Beauty and Personal Care 2021, unidades per capita e vendas formais ao
consumidor final, incluindo impostos, a taxas de câmbio anuais e preços correntes; Beauty Survey
2020, Beauty Routines, Personal Traits and Grooming, Bathing Frequency).
Além disso, possuímos atualmente uma penetração nas residências, de aproximadamente 69% em
2020, com foco nos domicílios de classe média, no qual apresentamos penetração de mais de 70%,
o que nos coloca como 2º colocado em penetração nas residências brasileiras dentro do mercado
de beleza e cuidados pessoais, segundo a Nielsen Retail Panel Service em 2020, conforme tabela
abaixo.

Operamos marcas únicas e icônicas no mercado brasileiro
Um dos objetivos principais da operação com a Hypermarcas realizada em 2016 foi a expansão
das operações da Coty através da aquisição de marcas únicas e icônicas no mercado brasileiro,
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algumas das quais com mais de 60 anos de existência. Essas marcas apresentavam grande
potencial de crescimento em seus respectivos mercados, especialmente no que refere aos
consumidores de classe média, e adotamos diversas medidas para alcançar e consolidar posições
significativas no mercado de beleza brasileiro, conforme demonstrado abaixo:

Fontes: Participação da receita: dados internos (2020). Fatos importantes: Nielsen Retail 2020 (mercasdos das categorias de Skin Care, Deo,
Shaving, Hair Care, Hair Color, Shower Gel e Nails Polish. Facebook/Instagram em agosto/2021.

Monange
Monange é a nossa maior marca em termos de receita, possui tradição de mais de 50 anos no
Brasil e está presente no cotidiano dos brasileiros devido ao seu vasto portfólio de marca em higiene
pessoal feminino. O posicionamento da marca busca o empoderamento feminino, focando suas
campanhas em temas de confiança e coragem. Os principais produtos oferecidos são
desodorantes, loção corporal e produtos para o cuidado com o cabelo, além da nova linha de
sabonetes líquidos. Monange possui 99% de brand awareness (fonte: Kantar BrandNow / outubro
de 2020), 44% de penetração nos lares brasileiros (fonte: Consumer Pannel Nielsen / média 2020),
e foi eleita 2 vezes Top of Mind em hidratante (fonte: Folha de São Paulo 2018 e 2019).
No mercado de desodorantes, Monange é a terceira marca (1ª masterbrand é Dove, 2ª é Nívea),
de acordo com a Nielsen (dados de 2020) e aumentou sua participação de mercado de 1,2% em
2015 para 8.7% em 2020, segundo a Nielsen, bem como crescendo de 47% de distribuição
ponderada para 88% no mesmo período. Esse crescimento é fruto de sólida execução no ponto de
venda, mas também do efeito “halo”, no qual categorias de uma mesma marca se beneficiam das
ações de marketing em outra categoria.
A marca Monange, junto com nossas demais marcas voltadas para o cuidado feminino, nos
posiciona bem nas sub categorias do mercado de cuidados femininos. De acordo com a Nielsen
Retail 2020, estamos na 2º no mercado de cuidados corporais (R$ 2,4bi de tamanho de mercado
total), com 10% de participação, em 12º no mercado de cuidados faciais (R$ 2,3bi tamanho de
mercado total), com 2% de participação e em 6º no mercado de protetores solares (R$ 2,1bi de
tamanho de mercado total), com 3% de participação, nos colocando em 4º em um mercado de R$
6,7bi, considerando essas três sub categorias de cuidados femininos. Além disso, estamos em 2º
no mercado de desodorantes (R$ 3,9bi de tamanho de mercado total), com 14% de participação,
em 12º no mercado de cuidados capilares (R$ 11,4bi de tamanho de mercado total), com 1% de
participação, em 8º no mercado de coloração capilar (R$ 3,0bi de tamanho de mercado total), com
3% de participação, além de termos ~1% de participação no mercado de sabonetes líquido adultos,
cujo tamanho de mercado totaliza R$ 1,1bi.
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Risqué
Com mais de 60 anos de história, Risqué é a marca de esmaltes número 1 no Brasil (fonte: Nielsen
Retail 2020). Com uma marca sólida, a Risqué foi eleita 7 vezes uma marca Top of Mind tanto em
esmalte quanto em marca feminina (fonte: Folha de São Paulo 2021), destacando-se pelos seus
produtos de alta qualidade e o seu pioneirismo no lançamento de tendências, servindo de referência
para milhões de consumidores brasileiros. A Risqué possui um portfólio completo com mais de 100
cores hipoalergênicas, uma linha de tratamento, diferentes coleções de tendências, além da nova
linha Risqué Diamond Gel.
A linha Risqué Diamond Gel foi lançada em fevereiro de 2020 e consiste em 2 passos de utilização:
coloração e brilho, resultando em longa duração, unhas brilhantes e efeito gel. Seu preço está
posicionado a cerca de 2,5 vezes o preço da linha regular. Desde seu lançamento até setembro de
2021, já vendeu cerca de 9 milhões de unidades e faturou mais de R$ 35 milhões de receita líquida,
tendo alcançado 3,6% de market share no mercado de esmaltes nacional e 14,3% de market share
no canal de farmácias moderno (Nielsen, leitura de julho/agosto de 2021). No período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2021, teve mais de 8 milhões de impactos orgânicos, através
de anúncios da linha em websites, resultando em uma taxa de engajamento comparável a da linha
regular de Risqué.
A marca Risqué é líder no mercado de Color Cosmetics com 18% de participação no mercado de
R$ 1,6 bi, segundo dados do Nielsen Retail 2020. Risqué também é líder na sub categoria de
Esmaltes (mercado total de R$ 0,9bi), com 30% de participação. Para compor o restante do
mercado de Color Cosmetics, temos a sub categoria de Maquiagem, um mercado de R$ 0,7bi.
De acordo com o Nielsen Retail de 2020, as principais empresas do mercado de esmaltes são a
Coty (líder, com 18% de participação de mercado), L’Oreal (16%), Grupo Boticário (13%), Impala
(10%), Dailus (7%) e Ruby Rose (4%).
Bozzano
Lançada em 1947, a Bozzano é uma marca brasileira tradicional de beleza masculina. Em 1960 a
Bozzano iniciou seus primeiros comerciais e se tornou a primeira marca de beleza masculina com
alcance nacional. Com um portfólio de produtos amplo e bem diversificado, a marca é líder de
mercado em produtos de barbear, grooming e hair styling masculinos no Brasil, conforme Nielsen
Retail 2020. Hoje, a Bozzano tem 98% de brand awareness, de acordo com a Kantar BrandNow de
abril de 2021, e está focada na modernização da marca bem como a expansão de atuação no setor
de beleza masculina.
De acordo com a Nielsen Retail de 2020, a Bozzano é a líder do mercado de pré/pós-barba, cujo
tamanho total é de R$ 0,2bi, com 41% de participação, e a quinta colocada no mercado de
desodorantes, cujo tamanho total é de R$ 2,8bi, com 6% de participação. Com isso, no mercado
de beleza masculina, que totaliza R$ 3,4bi de tamanho, e que inclui também o mercado de cuidados
capilares e coloração capilar, cujos tamanhos de mercado são de R$ 0,4bi e R$ 0,1bi
respectivamente, a Coty está bem posicionada na terceira posição, com uma participação de
mercado de 7%.
Paixão
Lançada em 1986, Paixão promove uma experiência sensorial completa oferecendo loção corporal
e óleo corporal com fragrâncias à base de perfumaria fina. A marca oferece produtos para o público
feminino e possui 96% de brand awareness, de acordo com a Kantar Brandnow de outubro de
2020. Atualmente a marca está focada em se manter entre as líderes do setor e expandir seu
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portfólio de produtos, sendo a primeira marca no mercado de Óleos Corporais e a segunda colocada
no mercado de Hidratantes, de acordo com a Nielsen Retail em 2020.
Biocolor
Presente há mais de 60 anos no mercado de coloração capilar, a Biocolor foi a primeira marca com
alcance nacional no Brasil. Focado em qualidade e uso fácil, é a única marca no mercado que
possui um processo de coloração que leva apenas 20 minutos. Com um brand awareness de 98%
(de acordo com a Kantar Millward Brown de abril de 2018), a Coty ocupa a 5ª posição no mercado
de coloração capilar (de acordo com a Nielsen Retail 2020).
Biocolor Homem
Biocolor Homem passou por um processo de reposicionamento no qual trouxe fórmulas inovadoras
para seu portfólio. Atualmente é a marca número 1 no mercado de coloração masculina, de acordo
com a Nielsen Retail de 2020. O foco da marca é oferecer produtos acessíveis e de uso fácil à toda
população. Sua estratégia atual se baseia na renovação da marca e em expandir seu portfólio de
produtos.
Cenoura e Bronze
Presente no mercado brasileiro desde 1978, a Cenoura e Bronze é uma marca brasileira de
cuidados com o sol. Seus produtos focam no uso fácil e na rápida absorção na pele através de
fórmulas leves. A marca passou por um processo de renovação nos últimos anos e hoje oferece
um portfólio completo de produtos de cuidado com o sol.
Bitufo e Sanifill
Ambas as marcas atuam no setor de higiene bucal. Bitufo é a marca especialista e indicada por
Cirurgiões-Dentistas, enquanto Sanifill é a marca que traz soluções práticas e eficientes para
competir, principalmente, com marcas locais.
Fragrâncias
Estamos presentes no mercado de fragrâncias de luxo através de diversas marcas, como Calvin
Klein, Hugo Boss, Chloé, Burberry, Tiffany, Marc Jacobs, Gucci, Lacoste. A receita de vendas de
fragrâncias correspondeu a 4,7% da nossa receita total no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2021, nos posicionando como o 4º maior player no Brasil, com 3% de participação de
mercado, segundo a Euromonitor International (dados de 2020). Também de acordo com a
Euromonitor International, em 2020 o mercado de fragrâncias no Brasil concentrava 55% de suas
vendas através do canal de venda direta, seguido por lojas especializadas, com 26% de
participação e 15% através do e-commerce.
Ainda de acordo com a Euromonitor International (dados de 2020), a Coty ocupa a 4ª posição no
mercado de fragrâncias de luxo, cujo tamanho total é de R$ 1,8bi, com 3% de participação de
mercado, o que resulta em uma participação no mercado de fragrâncias total de 1%, considerando
também o mercado de fragrâncias de massa, cujo tamanho total é de R$ 8,3bi (excluindo Venda
Direta e e-commerce).
Há cerca de 15 meses migramos a execução de fragrâncias para a estrutura interna da Companhia.
Operamos atualmente em grandes varejistas (Sephora, Beleza na Web, etc) e recentemente o
perfume Calvin Klein CK Everyone, o qual distribuímos, ganhou o prêmio Media Campaign of the
Year – Men’s Choice de 2021 da The Fragrance Foundation (https://fragrance.org/awards) e
tivemos crescimento expressivo de 199% no período de nove meses de 2021 quando comparado
ao mesmo período de 2020 (no qual a participação no total da receita líquida subiu de 1,7% para
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4,7% entre os dois períodos), sendo 45% das vendas no período de nove meses de 2021, realizada
através de canais digitais. Grandes conquistas, operando com um time enxuto de 13 pessoas.
Capacidade comprovada para integração e reposicionamento de marcas líderes
A integração de nossas marcas foi fundamental para o nosso posicionamento atual. Conseguimos
unir marcas com tradição e sucesso à nossa experiência global no setor, suportados por uma
governança robusta. Além disso, alavancamos a infraestrutura de qualidade de ponta a ponta,
contando com pesquisa e desenvolvimento, marketing, manufatura e distribuição local para atender
às necessidades específicas da população brasileira. Por exemplo, adaptamos e testamos com
consumidores o conceito de esmalte gel que Coty possui globalmente para um produto local, e
lançamos durante 2020 a linha Risque Diamond Gel a um valor agregado mais alto e que tem obtido
excelente performance em participação de mercado.
Possuímos ainda acesso aos produtos e tecnologias da Coty global, o que possibilitou a expansão
do negócio de fragrâncias de luxo e nos dá possibilidades de inovações e lançamentos no futuro.
Possuímos um ecossistema local e integrado
Operamos de forma independente no mercado brasileiro apesar de contar com o suporte global do
Grupo Coty. Todos os nossos produtos passam pelo processo completo de pesquisa e
desenvolvimento, inovação, produção, logística e vendas. Além disso, acreditamos que nosso
ecossistema único nos permite ter um crescimento capex-light.
Na cidade de Barueri está instalado o nosso Centro de Estudos com o Consumidor e Inovação
(“CECI”). Fundado em 2012, o CECI tem o objetivo de reunir uma equipe especializada em
avaliações de produtos e entender o consumidor brasileiro, identificando suas necessidades e
desejos, a fim de direcionar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Em 30 de setembro
de 2021, contávamos com uma equipe de 58 pessoas na área de pesquisa e desenvolvimento,
suportados por infraestrutura de ponta, instalada em uma planta de aproximadamente 3.200 m2.
Todo nosso processo de pesquisa e desenvolvimento tem o suporte do nosso time de marketing,
que detecta tendências e insights sobre o consumidor brasileiro. O time é responsável por
desenvolver a estratégia das marcas e categorias, além de garantir robusto pipeline de inovação e
estratégia de comunicação on e off-line. Nosso time de 20 pessoas na área de marketing em 30 de
setembro de 2021 é robusto e tem experiência em construção de marca com um portfólio de mais
de 600 SKUs (itens de venda) ativos em 30 de setembro de 2021. Dessa maneira, realizamos
pesquisas que buscam escutar o consumidor para identificar potenciais oportunidades e
necessidades a serem preenchidas.
Para colocar em prática nosso extenso processo de pesquisa e inovação, realizamos a produção
da grande maioria de nossos produtos em nossa planta em Senador Canedo, em Goiás. Com isso,
buscamos garantir o controle de qualidade e uniformidade dos produtos com nossa tecnologia de
ponta. Atualmente, temos mais de mil funcionários em nossa planta, cuja terreno tem extensão de
aproximadamente 170.000 m2 e produzimos mais de 398 milhões de unidades em 2020. O
processo de nossa fábrica conta ainda com verticalização, onde produzimos nossas próprias
embalagens, fabricamos emulsões e inflamáveis, preenchemos e embalamos.
Contamos com um centro de distribuição em Goiás para nossos produtos, alinhado com nossa
estratégia de go-to-market. Nosso centro tem uma área de mais de 24.000 m2 e é uma referência
global no quesito de segurança, no qual está há mais de 4 anos sem acidentes. Nossa equipe de
vendas contava com 194 pessoas em 30 de setembro de 2021, que trabalham diretamente com os
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nossos clientes e contávamos com 546 funcionários focados em merchandising para lojas
atendidas diretamente.
Adotamos uma estratégia go-to-market para atingirmos os consumidores alvo de nossos produtos.
As vendas pelo canal indireto, entendidas como vendas através de atacadistas e distribuidores que
posteriormente revendem a pequenos varejos onde o consumidor realiza suas compras,
representaram cerca de 55% da nossa receita durante o ano de 2020, sendo 33% para atacadistas
e 22% para distribuidores; neste canal, conseguimos trabalhar com os principais SKUs e sem
limitação territorial. Complementarmente, as vendas pelo canal direto, entendidas como vendas
para varejos onde o consumidor realiza suas compras, representam os restantes 45% da nossa
receita durante o ano de 2020; dentro deste canal atendemos diretamente supermercados, lojas de
departamento, cash & carry, farmácias e perfumarias, o que nos permite uma melhor execução no
ponto de venda com o suporte de nossa equipe de merchandisers. Desta maneira, acreditamos
possuir uma estratégia balanceada na nossa rota até o consumidor o que nos permite otimizar os
pilares de serviço, custo e potencial de expansão.
Com um total de cerca de 169.000 pontos de venda em 2020 e 98% de distribuição ponderada (de
acordo com a Nielsen), sendo atendidos direta ou indiretamente pela força de vendas da
Companhia, 54% da nossa receita foi fruto das vendas através dos supermercados, 23% das
vendas através de farmácias, 12% das vendas através do Cash & Carry, 5% das vendas através
de perfumarias e 6% pelo e-commerce. Enquanto isso, de acordo com a Nielsen, os canais de
distribuição no mercado de beleza e cuidados em 2020 no Brasil foram compostos por 34% das
vendas em supermercados, 34% nas farmácias, 15% nas perfumarias, 7% no e-commerce e 10%
no cash & carry.
Além do nosso grande foco em vendas on-line, focamos também em vendas através das farmácias
e das perfumarias, a qual apresentou um crescimento acelerado nos últimos anos. De 2018 para
2020, apresentamos um CAGR de 37% nas vendas através de farmácias e 56% nas vendas através
de perfumarias, um crescimento muito acima do que as vendas totais de produtos de beleza e
cuidados pessoais nos mesmos canais, conforme ilustrado pelo gráfico abaixo, de acordo com
dados da Euromonitor International.
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Fonte: Companhia com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais
ao consumidor final incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes e dados internos.

Desta maneira, buscamos adotar uma estratégia que capture a dinâmica esperada do mercado,
tanto nos setores em que atuamos, quanto nos canais pelos quais distribuímos nossos produtos,
conforme ilustrado abaixo.

Fonte: Dados internos.
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Nossos 2.324 funcionários estão estrategicamente distribuídos através de nossas 3 plantas, 740
em vendas de campo e merchandising, 264 no nosso centro de distribuição de Goiás, 1.118 na
nossa planta de Senador Canedo, 58 no nosso centro de P&D, 210 no nosso escritório central de
São Paulo e 19 no nosso centro de distribuição do Rio de Janeiro. Além disso, nosso time está
distribuído também nas suas áreas de atuação, de forma que 48% estão em manufaturas, 32% em
vendas, 12% na cadeia de fornecimento, 4% nas funções de suporte, 2% em P&D, 1% em
marketing e 1% no e-commerce.
Estratégia digital robusta
Dentre os canais de distribuição dos produtos de beleza e cuidados pessoais no Brasil, o ecommerce ainda apresenta baixa participação e tem grande potencial para crescimento. Nos
últimos anos as vendas online vêm ganhando cada vez mais relevância e, no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2021, representaram cerca de 9% das nossas vendas. Com
isso em vista, estabelecemos uma estratégia digital robusta para capturar essa crescente
tendência. Nós conectamos tanto os consumidores brasileiros quanto os varejistas às nossas
marcas através do e-commerce.
No ano 2020, a maior parte da nossa receita de vendas online foi fruto do Brick & Click, que consiste
na venda de nossos produtos através da plataforma digital dos nossos clientes ou de nossa
plataforma digital lojadovarejo.com.br para pequenos varejistas, que serão atendidos pelos
distribuidores. Esta estratégia é sustentada por três grandes pilares: merchandising online, nosso
portal B2B (a Loja do Varejo), e treinamento do nosso time de vendas no e-commerce.
O restante das nossas vendas online é feito através da dos clientes Pure Player, que consiste na
venda diretamente para clientes do canal digital (marketplaces), e através da venda direta para o
consumidor através de nosso website www.lojacoty.com.br. Com isso temos a capacidade de
atingir os consumidores através dos líderes de e-commerce e também alcançar de maneira direta
o nosso consumidor final.
O gráfico abaixo ilustra a evolução da nossa penetração digital em R$ milhões e o quanto isso
representou da nossa receita total em %.

Fonte: dados internos
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Diretoria executiva experiente e talentos engajados
Com o intuito de gerir a companhia de maneira eficiente, contamos com uma diretoria executiva
amplamente experiente e uma governança robusta. Nicholas Fischer, nosso CEO, atua no mercado
de cosméticos desde 1992 e desde 2016 vem comandando com excelência nossa companhia. Ao
lado dele, a gestão é feita por profissionais com vasta experiência no setor e com vários anos
dedicados ao nosso desenvolvimento. A gestão da companhia é feita com o intuito de extrair todo
o nosso potencial e entregar ao consumidor produtos de qualidade e acessíveis à todas população.
Tal liberdade nos permite desenvolver produtos específicos para o brasileiro, se adequando à
grande diversidade do país.
Além da nossa experiência para gerir, contamos com o suporte da governança da Coty global, bem
como alguns produtos exclusivos da Coty. Temos acesso ao modelo que funciona há anos ao redor
do mundo e que atende às necessidades dos consumidores de maneira única, apoiado pelos
profissionais responsáveis por toda essa estratégia.
Com a entrada da companhia na bolsa de valores do Brasil, expandimos ainda mais a governança
local, com conselho e comitês que nos ajudarão no contínuo desenvolvimento de nossa estratégia
e execução no mercado local.
Ampla capacidade para gerenciar e repassar os custos ao longo do tempo
Adotamos uma estratégia de que nos permite gerenciar de maneira eficiente os nossos custos e
contamos com diferenciais chaves na estrutura da nossa companhia, dentre eles cabe destacar:
nossa infraestrutura integrada de ponta a ponta resulta em otimização do custos, política de hedge
cambial para termos visibilidade, definição de preços claros com o gerenciamento da receita, amplo
portfólio de produtos de cuidados pessoais que garante escala enquanto o de beleza impulsiona a
expansão de margem e nossas marcas resilientes com execução clara nos pontos de vendas.
Somado a isso, cerca de 50% de nossos custos de materiais estão atrelados à moeda local,
enquanto a parcela restante está atrelada ao dólar e euro. Da parcela dos custos atrelada ao dólar
e ao euro, cerca de 20% são custos diretamente em dólar e euro, enquanto os outros 80% são
custos em reais, mas que são afetados pela variação cambial do dólar. No curto prazo, tivemos
impacto dos preços internacionais de commodities, mas continuaremos com a estratégia de
recuperar margem através dos diferenciais acima descritos.
O gráfico abaixo ilustra nossa eficiente estrutura de gestão de receita e de custos mesmo em um
cenário de variação cambial alta.

Fonte: dados internos
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Transparência na alavancagem e uso de caixa
Em 30 de setembro de 2021, a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos com saldo
em aberto. A companhia tem como prática manter o nível de endividamento entre 0-2x EBITDA e
uma alta classificação de risco de crédito. O caixa gerado pela operação será utilizado, em ordem
de prioridade: (i) para suportar crescimento orgânico; (ii) para oportunidades adicionais de
investimento inorgânico que façam sentido com a estratégia de negócio; e (iii) para retorno ao
acionista de forma eficiente.
NOSSA ESTRATÉGIA
Nosso objetivo é sermos líder em penetração na classe média nos mercados de beleza e cuidados
pessoais, com um posicionamento destacado na democratização da beleza, com preço justo e
qualidade suportados por um ecossistema local moderno e autônomo. Estamos focados e
trabalhando para ampliarmos nossa participação no mercado de varejo do Brasil e se destacar
como a companhia com a marca guarda-chuva líder em beleza masculina com Bozzano, estar entre
as três primeiras companhias em cuidados pessoais femininos, a companhia líder em cosméticos,
estar entre os três primeiros em cuidados com a pele e entre os três primeiros em fragrâncias. Para
atingir nossas metas, adotamos uma estratégia de suporte contínuo às nossas marcas com um
forte plano de inovação e execução no ponto de venda, acelerado pela expansão digital e ampliação
do portfólio de produtos chaves de beleza que também alavancarão nossa penetração em canais
de crescimento acelerado e expansão geográfica para atendimento de outras regiões.
Através do investimento em renovação e marketing, iremos expandir nossas marcas atuais para
novas categorias (como exemplos: Monange em cuidados para o rosto, Bozzano em sabonetes,
produtos para cabelos; Paixão em fragrâncias e sabonetes; Risqué em maquiagem), bem como
capturar gaps de mercado em categorias chave através do lançamento de marcas internacionais
(como exemplos: Adidas, Covergirl, Kylie em cuidados para o corpo e rosto, sabonetes,
maquiagem, fragrâncias). Aumentaremos o investimento em marketing e mídia e aceleraremos os
planos de execução e presença em ponto de venda, principalmente em farmácias, perfumarias e
através do e-commerce. Com isso, nossa missão é aumentar o tamanho da companhia e nossa
participação no mercado ao longo dos próximos anos.
Expansão digital
Nosso foco na expansão digital estará em integrar nosso foco com consumidores através de
plataformas digitais, com o potencial de venda em canais eletrônicos, suportado por processos
ágeis e ferramentas adequadas.
Nos propomos a conectar, engajar e encantar os consumidores, principalmente os da classe média,
através do desenvolvimento de produtos e conteúdos criativos que gerem conexão com o propósito
das marcas.
Pretendemos acelerar nossas vendas digitais através de três pilares chaves: (i) a aceleração do
alcance da plataforma B2B, suportado por um programa de estímulo aos distribuidores e um forte
programa de treinamento da força de vendas, (ii) construindo parcerias e proximidade com os Pure
Players (varejistas do e-commerce) para potencializar a exposição e tráfego de nossas marcas
dentro destes clientes e (iii) estimular o uso da plataforma Direct to Consumer com conteúdos
exclusivos.
Buscamos conectar e engajar os consumidores de classe média e utilizaremos a plataforma digital
para isso, impulsionando o crescimento da nossa marca. Iremos analisar as necessidades dos
consumidores com uso do TGI, Sprinklr, Facebook Insights, Analytics 360, Google Trends e Adobe
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Analytics. Além de desenvolver novos produtos de maneira rápida e inovadora, criar conteúdo com
marketing direcionado, como a associação dos nossos produtos ao seriado Friends, campanha que
teve mais de 3 milhões de visualizações na primeira semana no ar e mais de 2,3 milhões de
interações nas mídias sociais, além de ter gerado conexão e atração através de parcerias
estratégicas (entre elas, com a Rappi, tendo distribuído mais de 2 mil produtos nos primeiros 4 dias
de ativação, e com o filtro no IG, atingindo mais de mil fotos tiradas). Somado a isso, engajaremos
os conteúdos gerados por consumidores – como exemplo, no ano de 2020 mais de 14 mil fotos
foram postadas com a utilização de nossos esmaltes.
Aceleração de produtos pessoais e de beleza, e expansão do portfólio
Estamos bem estabelecidos nos mais importantes setores do mercado de beleza e cuidados
pessoais no Brasil através de nossas fortes marcas. No entanto, enxergamos ainda grande
potencial de expansão na entrada de categorias que ainda não atuamos.
Buscamos desenvolver nossas marcas expandindo o portfólio de produtos oferecidos. Exemplo
disso foi a nossa recente entrada no mercado de sabonetes líquido através da Monange, o que
ilustra que mesmo uma de nossas principais marcas, com posição relevante em desodorante
feminino e loção corporal, ainda tem espaço para expansão através de novos produtos. De forma
similar, acreditamos que temos espaço para expandir a marca Bozzano também a categorias
adjacentes do mercado de produtos pessoais e beleza, com uma estratégia de renovação da
imagem da marca, novas ofertas e comunicação de alcance nacional.
Adicionalmente, acreditamos que podemos explorar o mercado de cuidados com a pele de forma
mais ampla, o de fragrâncias de forma mais completa, além de outras categorias de cosméticos
alavancando o conhecimento global de Coty, onde temos acesso à tecnologia, entendimento de
consumidor e novas tendências mundiais, adaptando-as as particularidades do consumidor local
através de nosso ecossistema, sendo fiel a nosso posicionamento de democratização da beleza.
Nossa estratégia com a marca Monange será de expandir o portfólio em cuidados com a pele,
aumentar a presença em cuidados capilares, renovar o portfólio de desodorantes constantemente
e expandir a presença no mercado de cuidados faciais e limpeza. Com relação à marca Paixão,
iremos reforçar e renovar a marca através da renovação do portfólio de produtos e a expansão para
outras categorias. Através da marca Risqué, iremos expandir nossa presença no mercado de
esmaltes, ampliando nossa linha de Diamond Gel e o nosso portfólio de produtos. Para tal,
pretendemos fazer 1 parceria por ano e ter 2 coleções novas anuais, as quais serão amplamente
divulgadas pelas nossas campanhas digitais.
No mercado de fragrâncias, temos a ambição de estar entre os três primeiros do mercado e iremos
introduzir no Brasil marcas reconhecidas globalmente, focar no varejo de lojas de departamento
com portfólio de produtos inovadores, como as marcas Good Kind Pure, David Beckham, Gucci,
Adidas, Burberry, Nautica, Vera Wang, James Bond, entre outras. Também acreditamos que há
uma clara oportunidade para penetrar o mercado de fragrâncias de massa através do canal de
drogarias, que, como exemplo na categoria de Skin Care, aumentou sua participação dentro das
farmácias de 18% em 2010 para 27% em 2020 de acordo com a Euromonitor International.
Do ponto de vista de canais de vendas, atualmente nossos produtos já atingem cerca de 169 mil
pontos de vendas (Fonte: Nielsen Retail 2020). Através da execução da expansão de produtos e
portfólio, vemos grandes oportunidades em nos posicionarmos de forma mais atrativa a canais com
crescimento acima da média de mercado.
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Expansão geográfica
A nossa busca pela democratização da beleza vai além do território brasileiro, e por isso almejamos
entregar produtos de qualidade a preços acessíveis para outros mercados, incluindo a América
Latina. Acreditamos que a similaridade de hábitos de consumo nas principais categorias em que já
atuamos no Brasil aliado a capacitação de pesquisa e desenvolvimento, marketing, excelência de
manufatura com capacidade disponível e experiência da Coty global nos coloca em uma posição
favorável para explorar de forma consciente e gradual esse potencial ao longo dos próximos anos.
ESG na Coty
No começo do ano de 2021, contratamos a KPMG para fazer um mapeamento ESG interno e
também para nos passar uma visão da situação do mercado nessa frente. Temos atualmente um
comitê de diversidade, iniciativas com ONGs, projetos de reciclagem, iniciativas de beleza limpa,
uma linha direta para o compliance e um sistema de anti-corrupção para terceiros. Somado a isso,
51% do time total da Coty é formado por mulheres, sendo que 48% do time sênior também é
composto por mulheres. Somos membros da Global Initiatives RE100, da Fundação Ellen
MacArthur & SPICE, e adotamos critérios de sustentabilidade na criação de todos os nossos novos
produtos.
Acreditamos também no foco social da política de ESG alinhada com o propósito da companhia em
“Democratizar a Beleza” e na proximidade das marcas com a sociedade, e temos a ambição de ser
reconhecidos como referência na indústria de beleza em investimento social para a classe média.
Divulgação COVID-19
A pandemia de COVID-19 seguiu impondo restrições sociais e econômicas para pessoas e
empresas ao longo dos últimos meses.
Com o foco primordial em zelar pela saúde de nossos colaboradores, a Companhia seguiu com as
ações de mitigação adotadas durante 2020: adoção de trabalho remoto onde possível, a testagem
em massa para COVID-19 em datas chaves e medição diária de temperatura dos colaborados da
fábrica e do centro de distribuição.
Além destas, fizemos a parada temporária da fábrica em Senador Canedo em abril de 2021 para
contribuir na contenção do rápido alastramento do vírus no Estado de GO, o que nos levou a um
impacto de absorção de custos fabris no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021
similar ao mesmo período em 2020. Em parceria com a prefeitura de Senador Canedo, todos os
funcionários e terceiros da fábrica foram imunizados com a 1ª dose da vacina contra COVID-19.
Dadas as incertezas da pandemia de COVID-19 nas áreas de saúde e econômicas nos diferentes
estados do Brasil e América Latina, apesar da resiliência do negócio e do comprometimento
estratégico, podemos estar sujeitos a flutuações de curto prazo na operação.
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7.1-A - Sociedade de economia mista
(a)

interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
(b)
atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
(c)

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

produtos e serviços comercializados

A Companhia consolida seus resultados em um único segmento operacional, denominado
segmento de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Em termos de produtos, a Companhia
comercializa 4 categorias distintas, sendo elas: (i) Fragrâncias; (ii) Cosméticos; (iii) Capilar; e
(iv) Cuidados com o Corpo.
Cuidados com o Corpo
Categoria de maior representatividade para a Companhia, é composta por desodorantes,
hidratantes para corpo, protetor e bronzeador solar, higiene bucal, produtos para barba e
sabonete líquido, através das marcas Monange, Bozzano, Paixão, Sanifill, Bitufo, Adidas,
Cenoura & Bronze, York, Leite de Colônia, Avanço, Countourè, Très Marchand, Rastro e
Lucretin,
Monange é a maior marca da categoria, de acordo com a Nielsen Retail 2020, e, como retratado
anteriormente, traz sua herança de cuidados diários através do seu vasto perfil de marca na
higiene pessoal feminina. Nasceu em 1965 com hidratantes corporais, que representam
atualmente o coração da marca. Principal ponto de contato com o consumidor são as atividades
de mídia, que resultaram em 99% de brand awareness, de acordo com o Kantar BrandNow /
outubro de 2020. A Companhia tem se empenhado para cada vez mais trazer novidades para a
marca, comunicando-se cada vez mais com todas as idades de consumidoras. Como resultado,
foi reconhecida 2 vezes pela Folha de São Paulo como marca top of mind em 2018 e 2019. Na
categoria de Cuidados com o Corpo, o portfólio traz linhas de desodorante aerossol e roll-on e
cremes hidratantes. Recentemente introduziu a linha Detox, uma fragrância com extratos de
capim-limpão e gengibre, que deixa a sensação de pele limpa e refrescante. Em 2021, a marca
inovou novamente, entrando na categoria de sabonetes líquidos, ajudando mais uma vez a criar
um portifólio completo de Cuidados com o Corpo.
A marca Bozzano, que traz a tradição de produtos para cuidados masculinos, é também um
grande ícone dessa categoria, com portfólio composto por desodorante aerossol, cremes para
barbear e pós-barba. Durante as décadas de 1970-80, a marca se beneficiou da popularização
dos cremes para barbear, tornando-se a líder no setor segundo Nielsen Retail 2020. Em um
segundo passo, expandiu o portfólio para desodorante aerossol.
A marca Paixão oferece uma experiência sensorial completa, trazendo hidratantes e óleos
corporais com fragrâncias à base de perfumaria fina em embalagens únicas. O coração da marca
está associado ao óleo de amêndoas. Na década de 2010, a marca foi relançada, focando no
poder da sensualidade feminina, bem como do endosso de celebridades. A embalagem também
foi relançada, mantendo seu perfil icônico, que é um ativo da marca. Atualmente, é líder em óleos
corporais e tem a 2ª posição em hidratantes de acordo com Nielsen Retail 2020, com 96% de
brand awareness de acordo com o Kantar Brandnow de outubro de 2020.
A marca Sanifill nasceu em 1986 e oferece produtos para higiene oral para crianças e adultos,
sendo uma marca referência em escovas portáteis e fio dental. É um forte player em produtos
para crianças, tendo feito parcerias com marcas do mundo infantil, tais como Adventure Time.
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A marca Bitufo nasceu em 2006 e complementa o posicionamento de Sanifill, sendo
desenvolvida por cirurgiões-dentistas e por eles recomendada, com oferta de produtos para
bebês, crianças e adultos. É pioneira em escovas interdentais e com 2 tufos, sendo atualmente
um importante player nessa categoria. Na categoria infantil, também traz parceiras importantes,
tais como Cocoricó e Miraculous.
Adidas carrega o ícone da famosa marca de produtos esportivos e, no portfólio da Companhia,
oferece desodorantes aerossol masculinos e femininos.
A marca Cenoura & Bronze foi criada em 1978, famosa pelo seu óleo de bronzeamento.
Expandiu sua linha de proteção e agora oferece uma gama completa de cuidados com o sol com
um espírito de verão divertido. Passou recentemente em 2018 por atualização da embalagem.
A marca York foi estabelecida em 1951, sendo uma marca de algodão: hastes flexíveis, algodão
em bola/rolo/discos e absorventes para seios.
As demais marcas que completam o portfólio da Companhia em Cuidados com o Corpo também
têm forte presença e apelo junto ao público brasileiro:
•

Leite de Colônia – tradicional marca lançada em 1948, especialista em limpeza profunda
da pele.

•

Desodorantes Très Marchand, Avanço, Rastro e Contourè – desodorantes em
embalagem spray e aerossol.

•

Lucretin – sabonete íntimo feminino, com diferentes fragrâncias delicadas e naturais.

Capilar
Dentro das categorias onde a Companhia atua, Capilar é o maior mercado, segundo Nielsen
Retail 2020. Ao mesmo tempo, é uma categoria muito competitiva, na qual a Companhia se
posiciona com produtos de valor acessível.
A Companhia está representada nessa categoria através de linhas de xampu, condicionador e
tratamento capilar, tintura e gel modelador, através das marcas Monange, Biocolor, Bozzano e
NY Looks.
A marca Monange está presente no mercado há mais de 50 anos e, contando com toda sua
tradição e herança no Brasil, vem constantemente ampliando o portfólio, criando uma marca
atuante em várias categorias. Nessa categoria, Monange oferece uma ampla gama de produtos,
desde cuidados básicos como xampus e condicionadores, até produtos específicos para
tratamento como cremes de tratamento e cremes para pentear. A linha de produtos capilares
Monange foi relançada em 2019 com um novo posicionamento frente ao consumidor, trazendo
uma embalagem moderna e nova formulação.
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A marca Biocolor tem mais de 60 anos no mercado de coloração para cabelos, oferecendo uma
proposta para as mulheres que querem uma alternativa simples e prática para mudar a cor do
cabelo em casa. Com apenas 20 minutos de ação, Biocolor ajuda as mulheres nesta
transformação de forma rápida e fácil e a Companhia acredita oferecer uma excelente relação
preço-desempenho. Além da linha de coloração feminina, em 2005 a marca expandiu o alcance
para o público masculino, lançando Biocolor Homem, também como uma alternativa simples,
rápida e de prática aplicação. Em 2014 a linha Biocolor Homem foi relançada com nova fórmula
e nova embalagem e é a atual líder em coloração de cabelos para o público masculino, conforme
leitura da Nielsen Retail 2020.
A marca Bozzano traz tradição no tratamento masculino, tendo sido fundada em 1947.
Atualmente, tem 98% de brand awareness, de acordo com o estudo do Kantar Brandnow de abril
de 2021 e é líder brasileira em produtos para barba e modeladores para os cabelos, nos formatos
em gel e creme, segundo Euromonitor International (2020), além de forte atuação no mercado
de desodorantes.
A marca NY Looks complementa o portfólio de modeladores para os cabelos, trazendo o slogan
“não é só pela roupa que você mostra que tem estilo” através de gel fixador de diferentes graus
de fixação.
Cosméticos
Representada pela icônica marca Risqué, presente no Brasil desde a década de 1960, sendo a
marca de esmaltes número 1 do mercado brasileiro segundo Nielsen Retail 2020, top of mind na
categoria (7 vezes top of mind como a primeira marca de esmaltes e 7 vezes como a primeira
marca de beleza feminina, de acordo com a Folha de São Paulo), além de possuir a maior
fanpage de esmaltes no mundo com 7,0 milhões de seguidores no Facebook e 2,8 milhões no
Instagram. É pioneira no lançamento de tendências com uma agenda intensa e criativa de
edições limitadas, parcerias e expansão de portfólio. Hoje é referência para milhões de
consumidores brasileiros e inspira e encoraja as mulheres a usar as cores como uma forma de
expressar toda a sua diversidade e com isto quebrar regras e preconceitos.
Risqué possui um portfólio com mais de 100 cores hipoalergênicas, linha de tratamento,
diferentes coleções de tendências (em parcerias com outras marcas: Mulher Maravilha em 2016,
Minnie Mouse em 2017, Coca Cola em 2018, Friends em 2021), e, recentemente, entrou na
categoria de esmaltes em gel, com posicionamento de preço premium, através da linha Risqué
Diamond Gel.
Fragrâncias
Essa categoria que tem apresentado crescimento significativo devido à implementação de uma
operação com faturamento direto pela Companhia aos clientes, permitindo lançar inovações com
maior eficiência e capturar sinergias de preço. Foco dessa categoria é atuar no varejo direto,
carregando a força de famosas marcas de fragrância importadas do Grupo Coty no exterior:
Calvin Klein, Hugo Boss, Chloé, Gucci, Lacoste, Burberry, Joop, Marc Jacobs, Tiffany, Gabriela
Sabatini.
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(b)

receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

A receita operacional líquida da Companhia advém de seu único segmento operacional,
denominado segmento de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos:
Período de nove meses findo em
30 de setembro de

(em milhares de reais,
exceto %)
2021

%

2020

%

Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos

914.960

100,0

823.819

100,0

Receita líquida

914.960

100,0

823.819

100,0

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(em milhares de
reais, exceto %)
2020

%

2019

%

2018

%

Higiene Pessoal,
Perfumaria e
Cosméticos

1.190.050

100,0

1.267.047

100,0

1.106.817

100,0

Receita líquida

1.190.050

100,0

1.267.047

100,0

1.106.817

100,0

(c)
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da
Companhia
O lucro líquido das operações continuadas da Companhia advém de seu único segmento
operacional, denominado segmento Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos:
Período de nove meses findo em
30 de setembro de
(em milhares de reais,
exceto %)

2021

%

2020

%

Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos

127.690

100,0

95.380

100,0

Lucro líquido*

127.690

100,0

95.380*

100,0

*Lucro Líquido das Operações Continuadas.
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(em milhares de
reais, exceto %)
2020

%

2019

%

2018

%

Higiene Pessoal,
Perfumaria e
Cosméticos

152.576

100,0

141.234

100,0

112.884

100,0

Lucro Líquido*

152.576

100,0

141.234

100,0

112.884

100,0

*Lucro Líquido das Operações Continuadas.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos
operacionais
(a)

características do processo de produção

A Companhia fabrica a grande maioria de seus produtos internamente. Apenas as linhas das
categorias de Higiene Oral e Saúde (algodão) são terceirizadas.
Para a fabricação própria, a Companhia possui uma unidade fabril localizada no município de
Senador Canedo, estado de GO, originalmente construída em 2012 e adquirida pela Companhia em
2016, com o objetivo de consolidar todas as suas operações produtivas em um único local. A
localização estratégica no estado de GO possibilita um baixo custo operacional aliado a um programa
de incentivo fiscal do governo do Estado.
Além das categorias dos produtos produzidos para futura venda através da Companhia, a companhia
continua a desempenhar as atividades produtiva para coloração e itens capilares de Wella conforme
acordo celebrado entre as partes, incluindo a aquisição de matérias primas e de embalagem, e
processo produtivo para transformação em itens acabados. Aproximadamente 93% do volume
produzido na fábrica se refere a itens da Companhia e os demais 7% compõem os produtos para
Wella (para mais detalhes sobre o processo de alienação, ver item 15.7 deste Formulário de
Referência). Todo o produto acabado é, então, vendido da fábrica para o centro de distribuição,
localizado no município de Goiânia e, posteriormente, o produto é vendido para os clientes da
Companhia.
A fábrica tem aproximadamente 170 mil m2 de área total, sendo aproximadamente 60.800 m2 de área
construída, composta pelas seguintes tecnologias produtivas:
•

Processo produtivo e linhas de envase para esmaltes;

•

Processo produtivo e linhas de envase para produtos da categoria Capilar, incluindo xampus,
condicionadores e creme de tratamento para cabelos;

•

Processo produtivo e linhas de envase para coloração de cabelos;

•

Processo produtivo e linhas de envase para gel para cabelos;

•

Processo produtivo e linhas de envase para desodorantes;

•

Processo produtivo e linhas e envase para hidrantes para o corpo;

•

Processo produtivo e linhas e envase para protetor solar;

•

Processo produtivo e linhas e envase para sabonete líquido;

•

Processo produtivo e linhas e envase para creme e espuma para barbear;

•

Moldagem a sopro e injeção de embalagens e tampas plásticas para os produtos da
companhia;

•

Linhas de customização para produção de kits promocionais e adaptação ao mercado
nacional de itens importados.
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As instalações da unidade fabril foram elaboradas de forma a propiciar uma expansão eficiente à
medida que as operações crescessem, permitindo maior economia de escala na planta física.
Como acima exposto, a fábrica tem alto grau de verticalização, desde o processo de moldagem e
sopro de embalagens até a customização de itens. O sequenciamento do processo produtivo está
representado na figura abaixo:

Em 2020, foram produzidas 398 milhões de unidades de produtos da Companhia, incluindo os
produtos produzidos para a Wella, em comparação com 423 milhões em 2019 e 376 milhões em
2018.
Os volumes de produção variam conforme a sazonalidade da demanda de venda. Usualmente
observamos picos no processo produtivo nos meses de abril/maio e novembro/dezembro,
relacionados ao aumento de demanda de produtos de inverno (categoria de Cuidados com o Corpo
– hidratantes e óleos) e verão (categoria de Cuidados com o Corpo – proteção solar e desodorantes),
respectivamente.
A Companhia vem operando ao longo dos últimos 3 anos a uma capacidade de produção que ainda
permite expansão.
Em Higiene Oral, decidimos, recentemente, alterar o produtor parceiro para a China (Jiangu Sanxiao
Group Co LTD e Yangzhou Star Oral Care Prod Co), em função da alta qualidade dos materiais e do
processo produtivo, bem como de fatores econômicos. Em produtos de Saúde (algodão, hastes
flexíveis, protetores para seios), a produção é feita em um terceiro localizado no Brasil em função do
seu distinto processo fabril em relação às demais categorias. Possuímos contratos de produção de
longo prazo com tais fornecedores, tratando, entre outros termos, da industrialização dos respectivos
produtos, infraestrutura e materiais utilizados, materiais adquiridos, condições de industrialização,
armazenamento e transporte, direitos de propriedade intelectual, controle de qualidade, preço, forma
de pagamento, devolução, perda de produtos, seguros e garantias, exclusividade, confidencialidade,
aspectos trabalhistas, comunicação, disposições anticorrupção, checagem de estoque físico, bem
como de obrigações das partes.
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Além da planta produtiva, a Companhia detém um centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de
produtos, localizado no município de Barueri, SP. No centro de P&D, é possível simular a produção
de itens da planta, bem como embalagens, uma vez que possui plantas piloto semelhantes à planta
produtiva, ocupando uma área de cerca de 3.200 m2 do edifício.
(b)

características do processo de distribuição

Canais de vendas
A distribuição de nossos produtos é realizada através de distintos canais de vendas, sendo que
aproximadamente 71% da receita de vendas ocorre através do canal alimentar (base 2020). Esse
canal de vendas consiste nos varejistas não especializados em determinados itens, e sim
responsáveis pela distribuição de vários tipos de produtos de bens de consumo (alimentos, bebidas,
cosméticos, itens para o lar, entre outros). Nessa classificação, entram os grandes e pequenos
varejistas, bem como os atacadistas e distribuidores. Abaixo alguns exemplos de perfis de clientes
da Companhia no canal alimentar:
•

Cash & Carry, conhecido como “atacarejo” – canal no qual pequenos varejistas ou
consumidores podem comprar itens originalmente vendidos por atacadistas.

•

Canal varejista atendido diretamente pela Companhia (grandes e pequenas lojas).

•

Canal indireto, composto por atacadistas e distribuidores, cujo atendimento direto é através
da Companhia, mas que se utiliza de sua capilaridade para entregar ao pequeno varejista
que, então, fará a revenda para o consumidor.

Os restantes 29% da receita de vendas ocorrem através do canal especializado, incluindo aqui o
canal farmacêutico (grandes cadeias, distribuidores, atacadistas e pequenas farmácias
independentes), e também as lojas varejistas e atacadistas de perfumaria. O termo “canal
especializado” se refere ao fato de que esse canal vendas itens específicos, especializados (como
produtos farmacêuticos ou de perfumaria), e não itens genéricos de consumo.
Cerca de 9% das vendas da Companhia, no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2021, foram realizadas através de meios digitais (e-commerce), dispersos em sua maioria no canal
alimentar, mas também presentes, em menor grau, no canal especializado. Nosso modelo de ecommerce vem crescendo de forma surpreendente (“duplo dígito”) e atual não somente para atender
os grandes atacadistas e varejistas, mas também os pequenos varejistas e marketplaces.
Força de vendas
A força de venda da companhia abrange 2 elementos relacionados entre si: (i) equipe própria de
vendas, cujos integrantes são funcionários registrados como tais nos termos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e (ii) promotores de vendas, que também são nossos funcionários registrados
como tais nos termos da CLT.
O vendedor da nossa equipe própria de vendas é responsável pela venda de nossos produtos
diretamente aos estabelecimentos que compõem os canais alimentar e especializados, enquanto o
promotor de vendas é responsável pelo reabastecimento de nossos produtos nas gôndolas dos
estabelecimentos que compõem os canais alimentar e especializados. A força de vendas é apoiada
por uma equipe interna de trade marketing com o fim de garantir que a execução da estratégia seja
traduzida de forma efetiva ao campo
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Além do foco nas categorias de produtos da Companhia – Cuidados com o Corpo, Capilar,
Cosméticos e Fragrâncias –, a equipe de vendas está estruturada também com atuação regional:
Sul, Sudeste e o bloco CONENO, formado pelas regiões Centro Oeste, Nordeste e Norte. A atuação
segmentada por regional traz maior efetividade das ações e melhor desenvolvimento de estratégias
focadas em canal e região dentro das distintas categorias de produtos, combinadas com alocação
de investimentos de marketing e ponto de venda mais efetiva.
Logística
A operação logística da Companhia é operada de forma integrada para melhor capturar sinergias
sem perder o foco operacional. Nossa logística apoia o processamento de pedidos e entrega de
produtos, com cobertura nacional através de uma rede de transportadoras terceirizadas,
regulamentadas conforme exigências das normas aplicáveis. Atualmente, o transporte de nossos
produtos é rodoviário.

Todos os produtos importados, comprados de terceiros para revenda e produzidos através da fábrica
de Senador Canedo são vendidos para o centro de distribuição da Companhia em Goiânia, cuja
infraestrutura é alugada. O centro de distribuição tem aproximadamente 24.000 m 2 de área
construída, com capacidade para cerca de 35.000 posições pallet, operando com 10 docas e 58
empilhadeiras e transpaleteiras.
Nosso centro de distribuição é operado por equipe própria dedicada registrada como tal nos termos
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), altamente capacitada para suas funções. As
instalações cumprem com as exigências de GMP (Boas Práticas de Manufatura) e operam em
ambiente SAP, com as informações integradas para maior captura de sinergias.
Até a presente data, já passamos da marca de 4 anos sem acidentes no centro de distribuição,
reflexo da dedicação de cada colaborador e da equipe de gestão para garantir a segurança de todos.
Adicionalmente, operamos um centro de distribuição em Duque de Caxias, RJ, do qual enviamos
para nossos clientes os produtos da divisão de produtos profissionais de coloração para cabelos. A
distribuição unicamente de produtos profissionais de cabelos se dá pelo fato de ser um canal de
vendas distinto, composto em sua maioria por salões de cabelereiros (profissionais). Esse centro de
distribuição opera em prédio alugado e por equipe própria.
A Companhia utiliza um processo robusto de planejamento de oferta, chamado de S&Op (Sales &
Operation process), que consiste no planejamento integrado de todo o supply chain, desde a
aquisição de matérias primas e materiais de embalagem, até a construção de estimativas de vendas
por canal, cliente, região. Esse processo de planejamento integrado se repete mensalmente, com
horizonte de tempo mensal/trimestral/semestral e busca reduzir perdas no processo produtivo, além
de reduzir a falta de mercadorias no ponto de venda, ao integrar a necessidade de oferta de produtos
à demanda de venda.
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(c)

características dos mercados de atuação

Mercado Brasileiro
O Brasil apresenta o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos, China e Japão, representando um mercado endereçável total de US$ 23,7
bilhões em 31 de dezembro de 2020, de acordo com a Euromonitor International.
Além disso, o mercado de beleza e cuidados pessoais brasileiro se encontra bem posicionado, sendo
o 4º maior mercado no mundo, com tamanho de US$23,7 bilhões em 2020, com estimativa de poder
atingir US$ 33,4 bilhões em 2025, segundo dados da Eumonitor International.
Ainda, entre os 10 maiores países no setor de beleza e cuidados pessoais, o Brasil apresenta o
segundo maior crescimento de 2020 a 2025, com CAGR de 7,1%, segundo projeções da Euromonitor
International. Como podemos ver nos gráficos abaixo:

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.

As vendas do setor apresentam tendência de crescimento até o final dos anos de projeção (2025),
de acordo com a Euromonitor International.
O setor de beleza e cuidados pessoais é composto por diversos players, sendo os principais no
mercado brasileiro: Natura, Grupo Boticário, L’Oréal, Johnson & Johnson e Coty, segundo dados da
Euromonitor International. No entanto, em 2020, 28% deste mercado corresponde ao mercado de
vendas diretas, onde atuam principalmente Natura, Avon e o Grupo Boticário; 66,5% correspondem
ao varejo físico e 5,5% aos canais não-varejistas.
Atuamos no setor de beleza e consumos pessoais varejistas e o nosso mercado de atuação engloba
um grupo diferente de players, tais como: L’Oreal, P&G, Beiersdorf, Johnson & Johnson, Colgate
Palmolive, Unilever, Wella, entre outros.
Embora os seis maiores players possuam aproximadamente 62% do mercado endereçável total
brasileiro de beleza e cuidados pessoais, ainda há espaço para crescimento e consolidação do setor.
Tal evento se mostra uma ótima oportunidade para nós, uma vez que estamos muito bem
posicionados nesse setor, ocupando a 4ª posição com 5,8% de participação de mercado, segundo
dados da Nielsen.
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Fonte: Nielsen Retail Index T. Brazil (Value Share) 2020

Além disso, dentre as empresas que atuam no mercado varejistas de beleza e cuidados pessoais,
cada uma adota uma estratégia diferente com relação ao público, alguns focando mais no mercado
de massa e outros no mercado premium. Abaixo o gráfico ilustra a quebra da participação das
empresas em cada um dos mercados.

Fonte: Nielsen Retail 2020 e dados internos da Companhia.
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O mercado brasileiro de beleza e consumos pessoais apresenta uma dinâmica diferente em relação
ao mercado internacional.

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.

Como podemos ver acima, o mercado de beleza e consumos pessoais no Brasil é mais focado em
fragrâncias, beleza masculina, cuidado capilar, cuidado com a pele e desodorantes. Ao passo que o
mercado de beleza e consumos pessoais nos Estados Unidos é mais focado em produtos de cuidado
com a pele, cosméticos, cuidado capilar, produtos de banho e beleza masculina.
Tais mercados não se distinguem apenas pelo mix de produtos, mas também pelo crescimento.
Podemos ver que os dez maiores setores do mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais
apresentam maiores taxas de crescimento, alcançando uma CAGR médio de 7,1% no período de
2020 a 2025, ao passo que os dez maiores setores do mercado de beleza e cuidados pessoais
estadunidense apresentam um CAGR médio de 2,7% no mesmo período, segundo dados da
Euromonitor International.
Além disso, a população brasileira possui hábitos que favorecem a dinâmica de crescimento do setor
de beleza e cuidados pessoais no Brasil em relação ao mundo. Podemos destacar os seguintes
pontos abaixo:
•

Brasileiros têm uso acima da média em produtos de beleza, com consumo médio de 58
produtos per capita ao ano.

•

O uso de produtos de higiene é elevado devido ao maior número de banhos per capita no
Brasil, uma vez que 33% da população brasileira toma 2 ou mais banhos por dia.

•

O uso de desodorantes médios no Brasil também está acima da média com uso médio per
capita de 4,6 desodorantes por ano.
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Fonte: Companhia com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care in Brazil 2021, unidades per capita; Beauty
Survey 2020, Beauty Routines, Personal Traits and Grooming, Bathing Frequency.

O mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil é composto, principalmente, pelos seguintes
canais de venda: (i) lojas físicas, (ii) venda direta e (iii) e-commerce.

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.
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Em 2020, no Brasil, o canal de varejo baseado em loja representa aproximadamente 65% das vendas
e o canal de vendas diretas, 30%, aproximadamente. As vendas digitais vêm apresentando grande
crescimento e aumentando sua participação na receita do setor, segundo dados da Euromonitor
International.
Todavia, o e-commerce de produtos de beleza e cuidados pessoais no Brasil ainda é sub-penetrado
quando comparado a outros países. Dessa forma, podemos ver que ainda há muito espaço para
crescimento desse setor no mercado de beleza e cuidados pessoais brasileiro.

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.

Mercado de Massa
No setor de mercado de beleza de massa e cuidados pessoais, o Brasil é o 4º maior país do mundo
no setor, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, representando um mercado endereçável
total de US$ 19,3 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, de acordo com
a Euromonitor International.
No período de 2006 a 2020, o mercado de beleza de massa e cuidados pessoais brasileiro
apresentou um CAGR de 2,0%. Segundo projeções da Euromonitor International, o mercado
endereçável de beleza de massa e cuidados pessoais brasileiro deve atingir US$ 27,4 bilhões em
2025, com um CAGR de 7,2% no período de 2020 a 2025. Nosso bom posicionamento competitivo
no setor de beleza de massa e cuidados pessoais, nos coloca em uma boa posição para acompanhar
esse período de forte crescimento do mercado.

453

PÁGINA: 121 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor
final incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.

No Brasil, a dinâmica se mostra diferente em relação a outros países. Como podemos ver no gráfico
abaixo, o setor de massa possui relevante representatividade no mercado brasileiro total de beleza
e cuidados pessoais, atingindo 81,4% de participação. Tal número é muito superior quando
comparado à participação de massa nos outros 9 maiores mercados de beleza e cuidados pessoais.
Indicando, assim, que o Brasil é o líder em representatividade do mercado de massa de beleza e
cuidados pessoais dentre os 10 maiores mercados do mundo.

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.
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Crescimento e representatividade das categorias no setor de beleza e cuidados pessoais no
Brasil (%)

CAGR do
Faturamento 1520

Representativida
de das vendas
em 2015 (%)

Representativida
de das vendas
em 2020 (%)

Representativida
de das vendas
em 2025 (%)

Fragrâncias

7,9%

19,2%

22,9%

23,9%

Cuidados com o cabelo

1,8%

21,3%

18,9%

20,0%

Cuidados com a pele

8,6%

10,2%

12,5%

13,1%

Cuidados dentários

6,1%

8,0%

8,8%

8,8%

Desodorantes

0,5%

11,3%

9,5%

8,7%

Produtos para banho

6,0%

7,6%

8,3%

8,1%

Maquiagens

0,2%

9,4%

7,7%

6,7%

Produtos para bebês e crianças

4,6%

4,4%

4,5%

4,4%

Cuidados com o sol

0,3%

3,6%

2,9%

3,0%

Depilatório e barbear

-0,4%

5,2%

4,1%

3,4%

Categorias

Fonte: Companhia, com base em Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care 2021, vendas formais ao consumidor final
incluindo impostos, em taxas de câmbio anuais, em termos correntes.

A representatividade destas categorias pela distribuição de consumo por faixas de renda no Brasil
indica que a população com menores rendimentos mensais, dispende de uma maior parcela do seu
orçamento para o gasto de produtos relacionados a higiene e cuidados pessoais. Segundo dados da
Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017-2018 realizada pelo IBGE, a parcela gasta com
produtos de higiene e cuidados pessoais foi de 5% para indivíduos com rendimentos inferiores R$
1.908,00, e de 1% para indivíduos com rendimentos superiores a R$ 23.850,00. As subcategorias
que compõe a categoria de higiene e cuidados pessoais também apresentaram comportamentos
similares em suas totalidades, indicando que a parcela mais pobre da população tende a gastar mais
e ser mais sensível à eventuais mudanças de preços nestes produtos.
Despesas familiares mensais médias com produtos de higiene e cuidados pessoais, por
classe de rendimento total dos anos de 2017-2018 (%)

Fonte: IBGE (POF 2017-2018)
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Divisão em subcategorias das despesas familiares mensais médias, por classe de
rendimento total dos anos de 2017-2018 (%)

Fonte: IBGE (POF 2017-2018)

Principais concorrentes
A Coty está posicionada entre as principais empresas do mercado de cuidados femininos diários,
com 4% de participação. Esse mercado inclui as categorias de cuidados faciais, corpo,
bronzeadores, desodorantes, sabonete líquido, capilar e tintura para cabelos. Abaixo as principais
empresas desse mercado:

Fonte: Nielsen Retail – 2020. Participação Coty considera, além da marca Monange, também as marcas Paixão, Biocolor,
Cenoura e Bronze, Adidas, Leite de Colônia.
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No mercado de cuidados corporais, que inclui as categorias de cuidados faciais, corpo e
bronzeadores, a Coty está entre as principais empresas, participando com 5%. Abaixo as principais
empresas desse mercado:

Fonte: Nielsen Retail – 2020.

No mercado de esmaltes, a Coty é líder, com 18% de participação. Abaixo as principais empresas
desse mercado:

Fonte: Nielsen Retail – 2020.
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Finalmente, no mercado de beleza masculina, que inclui as categorias pré/pós-barba, desodorantes,
capilar e tintura para cabelos, nossa marca Bozzano é um importante player, com 7% de participação.
Abaixo as principais marcas desse mercado:

Fonte: Nielsen Retail – 2020.

Impactos da COVID-19
O impacto da COVID-19 foi mais acentuado em certas áreas do setor de beleza e cuidados pessoais,
por exemplo, cuidados com o sol, maquiagens e fragrâncias, que, em 2020, registraram desempenho
muito inferior em termos de valor - todos observando um crescimento negativo até certo ponto - do
que em 2019. Como muitos negócios, lojas e pontos turísticos fecharam durante a pandemia,
consumidores optaram pelo distanciamento social e por permanecerem em casa. Com isso, produtos
que eram usados regularmente por indivíduos sofreram com uma queda na demanda. Por outro lado,
produtos como o sabonete líquido e hidratantes, para lavagem, higienização ou hidratação das mãos,
apresentaram um aumento na demanda e no número de vendas.
O setor se beneficiou do fato de que seus principais canais de distribuição, os supermercados,
varejistas alimentícios tradicionais, hipermercados e farmácias que representam quase todas as
vendas em valor corrente, permaneceram abertos durante todo o ano, pois foram classificados como
serviços essenciais. Portanto, todos eles cresceram e mantiveram a divisão geral do canal.
Entretanto, algumas mudanças de canal começaram a ganhar tração e podem ganhar relevância
nos próximos anos.
O e-commerce registrou seu maior crescimento de valor atual comparado aos últimos anos e, apesar
de representar uma porcentagem muito pequena da participação do valor total em 2020, beneficiouse dos varejistas e marcas que investiram em serviços de entrega de aplicativos de terceiros,
varejistas on-line e plataformas próprias de e-commerce. As vendas diretas ao consumidor,
entretanto, ainda não são comuns e estão restritas principalmente a marcas de nicho que utilizam
esta estratégia devido à sua falta de espaço nas grandes varejistas. Como resultado, os únicos
canais de vendas de produtos relacionados a beleza e cuidados pessoais que foram prejudicados
devido à COVID-19 foram os de venda direta, home shopping e varejistas, todos eles representando
uma pequena porção das vendas em valor e foram fechadas ou evitadas pelos consumidores.
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Além do e-commerce, atacarejo, também conhecido como cash & carry, é há muito tempo um canal forte
para a distribuição de uma vasta gama de bens no Brasil. No ano de 2020 foi observado que o atacarejo
registrou um dos maiores crescimentos de vendas entre qualquer canal de varejo baseado em lojas no
Brasil, uma vez que se adaptou às tendências emergentes da demanda à medida que a pandemia do
COVID-19 avançou. É importante notar que o atacarejo não se destina apenas a pequenas empresas,
tais como varejistas independentes e operadores de serviços alimentares de consumo, uma vez que
também serve as necessidades dos consumidores individuais.
(d)

eventual sazonalidade

No Brasil, a Companhia possui picos de demanda no segundo e no quarto trimestres: (1) em
abril/maio/junho, período de vendas de produtos de inverno (hidratantes e óleos corporais) e (2)
outubro/novembro, período de intensa atividade promocional no mercado brasileiro através da Black
Friday, do período que antecede as vendas de Natal e das vendas de protetores solares. A tabela
abaixo ilustra a concentração de vendas no segundo e quarto trimestres (total de vendas dos anos
2018, 2019 e 2020):

1º tri
22%

Em 2018, 2019 e 2020 (soma dos anos)
2º tri
3º tri
4º tri
25%
23%
30%

total ano
100%

Fonte: informações internas da Companhia

(e)

principais insumos e matérias primas, informando:

(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas
a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
Observamos especificações rigorosas para a escolha de nossos fornecedores, baseadas não
somente na qualidade e preço dos produtos, mas também em sua reputação, situação financeira,
confiabilidade de prazos de entrega e disponibilidade dos produtos. Além disso, mantemos rigorosos
controles de qualidade, de forma a assegurar que os materiais atendam às especificações antes da
distribuição aos canais de comercialização.
Os dez principais fornecedores da Companhia são: Trivium Packaging Brasil, Ball Aerosol Pakaging
Brasil LTDA, Coster Packaging SA, Companhia Ultragaz SA, Lindal do Brasil LTDA, Piramal Glass
Limited, Firmenich & Cia LTDA, Symrise Aromas e Fragrâncias LTDA, BASF SA e Braskem SA.
(ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

Na data deste Formulário de Referência, não apresentamos níveis elevados de dependência com
relação a produtos fornecidos por poucos fornecedores, sendo que o principal fornecedor da
companhia representa 7% das compras de insumo.
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(iii)

eventual volatilidade em seus preços

Compramos uma ampla variedade de insumos (matérias-primas e embalagens) para o
desenvolvimento das nossas atividades nas linhas de negócios em que atuamos. Em geral, o
pagamento pela aquisição desses insumos é feito a prazo. Os preços dos insumos e matérias-primas
que utilizamos nas atividades estão sujeitos a condições de volatilidade de preços em função de
alguns aspectos:
•

pressão inflacionária, em particular pela forte desvalorização cambial do Real, uma vez que
parte das mercadorias é adquirida em outras moedas;

•

preços nos mercados internacionais, em particular dos preços das commodities, bem como
pela redução na oferta recente, notadamente em caixas de papelão, como resultado da
COVID-19; e

•

eventuais acordos internacionais firmados entre a Coty Inc e fornecedores de insumos locais
que atendem também à Companhia.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

montante total de receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de
10% da sua receita líquida total.
(b)

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de
10% da sua receita líquida total.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a)
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Regulamentação sanitária
A indústria de cosméticos brasileira é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(“ANVISA”), autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde e criada pela Lei
Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, conforme alterada. As operações da Companhia estão
sujeitas à obtenção de autorizações da ANVISA, concedidas mediante a solicitação de
cadastramento das atividades, do pagamento da respectiva taxa de fiscalização de vigilância
sanitária e de outros requisitos definidos em regulamentação específica da ANVISA, bem como
sujeitam-se à fiscalização por esta agência. A ANVISA também indica padrões sanitários para a
fabricação, estocagem e transporte de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal.
Nesse sentido, de acordo com a Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, conforme alterada
(“Lei Federal 6.360/76”), para a obtenção de autorização para a comercialização ou a prática de
outros atos relativos a cosméticos, dos produtos destinados à higiene pessoal, dos perfumes e
demais de finalidade congênere, deverá o produto cumprir as exigências e requisitos estabelecidos
pela ANVISA.
No caso de ingrediente ou produto novo, deverá ter reconhecida a eficácia e segurança com base
na finalidade apresentada, em pareceres conclusivos, emitidos pelos órgãos competentes do
Ministério da Saúde.
Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de adultos e crianças, perfumes e congêneres poderão
ter alteradas suas fórmulas de composição desde que as alterações sejam aprovadas pela ANVISA,
com base nos competentes laudos técnicos.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, os Estados e os Municípios têm o poder de
regular os assuntos relacionados à saúde e vigilância sanitária, a fim de reduzir e prevenir problemas
sanitários decorrentes da fabricação e importação de produtos e da prestação de serviços
relacionados à saúde dos indivíduos. A União dispõe de leis e regulamentos para aplicação genérica,
os quais são reforçados e complementados por ações dos Estados e Municípios.
Dessa forma, a vigilância sanitária é realizada pelas autoridades federais, estaduais e municipais,
que agem de forma integrada dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, em busca
da proteção da saúde da população. Nesse sentido, no Brasil, as ações de regulação, normatização,
controle e fiscalização sanitária são compartilhadas entre as esferas federal, estadual, distrital e
municipal.
Nos termos da Lei Federal 6.360/76, as companhias que pretendem extrair, produzir, fabricar,
transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou
expedir produtos de higiene, cosméticos, e perfumes devem possuir uma autorização de
funcionamento junto à ANVISA.
No âmbito estadual, distrital ou municipal, os departamentos de vigilância sanitária locais (“VISA”)
são os responsáveis pela fiscalização das ações sanitárias, atuando em conjunto ao controle
sanitário federal, de forma descentralizada. Assim, empresas que pretendam praticar atividades com
produtos sujeitos ao controle sanitário, como no setor de cosméticos, devem também se ater às
regras e exigências da VISA situada na respectiva unidade federativa em que o estabelecimento se
encontra, como a necessidade de obtenção de licenciamento sanitário consistente na emissão de
alvará sanitário que autoriza seu funcionamento ou operação, de acordo com a atividade
desenvolvida.
Para a emissão do alvará sanitário são realizadas inspeções no local para análise das condições de
acondicionamento, armazenamento, comercialização, manuseio, transporte de produtos, máquinas
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e/ou equipamentos que apresentem riscos à saúde. Esse alvará sanitário deverá ser renovado
anualmente mediante pagamento de taxa. Diante da descentralização da atuação dos órgãos de
vigilância sanitária, os procedimentos aplicáveis para a obtenção e renovação do licenciamento
sanitário podem variar conforme a localidade dos estabelecimentos. Assim, além da autorização
federal, é necessário também que as companhias tenham o licenciamento na respectiva autoridade
sanitária local, para todos os estabelecimentos industriais e/ou comerciais que exerçam as atividades
de fabricação e comercialização dos produtos acima citados. A ANVISA e a autoridade sanitária local
verificarão a atividade industrial, natureza e espécie dos produtos e comprovação da capacidade
técnica, científica e operacional da companhia, bem como outras exigências aplicáveis.
A operação sem os registros mencionados acima ou sem a presença de um profissional responsável
pela operação técnica, bem como qualquer violação às leis e aos regulamentos relativos à vigilância
sanitária federal, estadual ou municipal, sujeita a companhia a penalidades, tais como as previstas
na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977: advertência; multa (de até R$ 1.500.000,00,
conforme a gravidade, podendo incidir em dobro em caso de reincidência); apreensão de produto;
inutilização de produto; interdição de produto; suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;
cancelamento de registro de produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, bem como
outras penalidades específicas previstas em legislações estaduais e municipais, sem prejuízo das
sanções de natureza civil ou penal cabíveis.
Conselhos Profissionais
A Lei Federal nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, estabelece que o desempenho de determinadas
atividades exige o registro dos estabelecimentos da Companhia no Conselho Profissional
competente, em razão da atividade básica desempenhada, por meio de um Certificado de Registro
de Pessoa Jurídica, juntamente com a presença de a um profissional legalmente habilitado na função
de responsável técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica emitido pelo mesmo Conselho
Profissional. A prestação de serviços sujeitos à regulação de Conselhos Profissionais poderá ocorrer
pela própria unidade ou de forma terceirizada. Eventual não cumprimento das exigências e da
regulamentação expedida pelos Conselhos Profissionais sujeitará a Companhia a determinadas
penalidades, definidas por cada um dos Conselhos Profissionais aplicáveis, como: (i) advertência;
(ii) multa (a ser definida conforme a gravidade da infração); e (iii) cancelamento do registro (entre
outras penalidades civis e criminais), em qualquer caso após o devido processo legal. Da mesma
forma, cada Conselho Profissional possui regras distintas acerca de prazos e procedimentos para a
renovação dos cadastros de pessoas jurídicas e de responsáveis técnicos. Considerando a natureza
das atividades, podem aplicar-se a Companhia as regras e Certificados de Responsabilidade Técnica
do Conselho Regional de Química (CRQ), Conselho Regional de Farmácia (CRF) e Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
Regulamentação Ambiental
Licenciamento Ambiental
De acordo com a Lei Federal nº 6.938/1981 (“Política Nacional do Meio Ambiente”), a construção,
instalação, ampliação e operação de estabelecimentos ou atividades que utilizem recursos naturais
ou que possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou, ainda, passíveis de causar
degradação ambiental, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a ocorrer em âmbito
federal, estadual ou municipal.
Conforme definido pela Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(“CONAMA”), o processo de licenciamento ambiental engloba, em regra, três diferentes licenças,
cada uma correspondendo a uma fase particular do projeto: a Licença Prévia (“LP”), concedida na
fase preliminar e que avalia as condições básicas de localização, instalação e operação do
empreendimento e/ou atividade; a Licença de Instalação (“LI”), que autoriza a sua efetiva instalação
e implementação, conforme as condições estabelecidas na fase preliminar; e, por fim, a Licença de
Operação (“LO”) que autoriza o início de seu funcionamento ou das operações do empreendimento
e/ou atividade licenciada.
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A depender das especificidades do empreendimento e/ou projeto, do âmbito de seus impactos
ambientais e dos critérios de exigibilidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente, o
processo de licenciamento ambiental pode ocorrer de forma simplificada, ao invés do sistema
trifásico previamente descrito. No caso de licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade
que tenham potencial de causar significativo impacto ambiental, a autoridade ambiental poderá exigir
a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e apresentação do respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (“EIA/RIMA”). Ademais, caso o impacto ambiental associado ao empreendimento e/ou
projeto seja baixo ou reduzido, ou, ainda, se a legislação ambiental competente não estabelecer
expressamente a sua sujeição ao licenciamento ambiental, o órgão ambiental competente poderá
dispensá-lo do referido processo.
As licenças ambientais possuem validade limitada, de modo que deverão ser periódica e
tempestivamente renovadas perante os órgãos ambientais licenciadores, sob pena de perda de sua
validade e irregularidade da atividade e/ou empreendimento. Ainda, as licenças ambientais podem
conter condicionantes técnicas estabelecidas pela autoridade ambiental, que são condições de
validade e o seu descumprimento pode impactar a regularidade das operações.
A fiscalização ambiental é realizada por órgãos e agências governamentais que podem impor
sanções administrativas em caso de inobservância da legislação aplicável. As sanções
administrativas vão desde simples advertência até multas, embargos ou paralisação das atividades.
Para os empreendimentos de impacto ambiental regional e demais possibilidades previstas na Lei
Complementar nº 140/2011, a competência para licenciar é atribuída ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”). Nos demais casos, com exceção
daqueles com impacto local, cuja competência é municipal, a competência é dos órgãos ambientais
estaduais, para a análise das atividades e emissão de licenças ambientais, bem como a imposição
de condicionantes, restrições e medidas de controle de poluição pertinentes.
A ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou não causando danos
efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, bem como sujeita o infrator a
penalidades administrativas, tais como multas e interdição de suas atividades, além do dever de
reparar e/ou indenizar eventuais danos causados.
Portanto, quando obrigatória, a ausência de licença ambiental ou o descumprimento de suas
condicionantes, independentemente de a atividade estar ou não causando danos efetivos ao meio
ambiente, sujeita o empreendedor a sanções administrativas que podem culminar em multas de R$
500,00 a R$ 10.000.000,00, de acordo com a legislação federal, além de responsabilização nas
esferas criminal e cível. Além das multas, devem ser consideradas, ainda, penalidades de embargo,
suspensão total ou parcial das atividades, demolição, além do dever de reparar e/ou indenizar
quaisquer danos ao meio ambiente e a terceiros afetados pela atividade, dentre outras. Note-se que
essas penalidades também são aplicáveis caso o empreendedor deixe de atender às condicionantes
estabelecidas nas respectivas licenças ambientais.
Outras Autorizações Ambientais
Além das licenças ambientais, outras autorizações ambientais também são ou podem ser aplicáveis
à Companhia, tais como (i) o registro no Cadastro Técnico Federal (“CTF”) do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (“IBAMA”); (ii) autorização para supressão de vegetação
nativa; (iii) autorizações para o transporte/movimentação de resíduos sólidos, dentre outras.
Resíduos Sólidos
A Lei Federal nº 12.305/2010 (“Política Nacional de Resíduos Sólidos”) estabelece as diretrizes
relativas à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos.
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os geradores de resíduos sólidos
industriais, de saneamento básico, de serviços de saúde, bem como os empreendimentos comerciais
ou de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou, mesmo que não perigosos, que, em
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razão de sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares
coletados pelo poder público municipal, devem elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos
(“PGRS”). Por meio do PGRS, são definidas as ações a serem exercidas no âmbito de cada
empreendimento, direta ou indiretamente, para viabilizar a coleta, transporte, transbordo, tratamento
e/ou a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. O conteúdo mínimo do
PGRS é definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Ademais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também introduziu o conceito de responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, definido como "conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos
produtos".
Um dos instrumentos vinculados à responsabilidade compartilhada são os sistemas de logística
reversa, por meio dos quais adotam-se ações, procedimentos e meios para viabilizar a coleta e a
restituição de determinados resíduos sólidos ao setor empresarial, a quem caberá o seu
reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. Dentre os resíduos sólidos
sujeitos ao instrumento da logística reversa, encontram-se as embalagens em geral.
Existem três instrumentos a serem possivelmente usados para tornar obrigatória a implantação do
sistema de logística reversa: regulamento, acordo setorial ou termo de compromisso. Atualmente, a
implementação de sistemas de logística reversa é ou se tornará obrigatória, nos próximos meses,
em nível federal, aos envolvidos na cadeia de óleos lubrificantes e embalagens plásticas de óleos
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio, embalagens em geral,
embalagens de aço, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, medicamentos, pneus
inservíveis, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias.
A Companhia deve observar normas de logística reversa em nível federal e também em Estados, em
que atua. Caso descumpra as regras vigentes, estará sujeita, sobretudo, a sanções administrativas
(e.g. incluindo dificuldades ou impossibilidade de obter licenças ambientais).
A inobservância das regras de gerenciamento de resíduos pela própria Companhia pode causar
poluição ambiental, expondo-a a sanções administrativas, civis e criminais.
Recursos Hídricos
A Lei Federal nº 9.433/1997 (“Política Nacional de Recursos Hídricos”) determina, em termos gerais,
a necessidade de obtenção de outorga e de autorização para os seguintes usos de recursos hídricos:
(i) derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou
insumo de processo produtivo; (ii) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou
insumo de processo produtivo (poços tubulares); e (iii) lançamento de esgotos e/ou efluentes líquidos
ou gasosos em corpo de água, dentre outros.
No caso de utilização da rede pública de esgoto para o despejo de efluente sanitário e/ou industrial,
a concessionária do serviço é responsável pela obtenção da outorga e o interessado (por exemplo,
a Companhia) deve solicitar à concessionária a ligação à rede pública.
A intervenção em recursos hídricos superficiais ou subterrâneos sem a respectiva outorga de direito
de uso, ou em desacordo com as condições nela estabelecidas, pode caracterizar infração
administrativa e acarretar a aplicação de advertência, multa ou ainda o embargo da atividade (artigos
49, incisos I e V, e 50 da Lei Federal nº 9.433, de 8.1.1997).
Algumas unidades da Companhia captam água por poços artesianos construídos nas dependências
das unidades e outras são abastecidas pelo sistema público de distribuição de água e esgoto. A
ausência de outorgas pode sujeitar a Companhia às sanções administrativas indicadas acima.
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Acesso ao Patrimônio Genético ou ao Conhecimento Tradicional da Biodiversidade Brasileira
A Lei Federal nº 13.123/2015 (“Lei da Biodiversidade”) é a principal norma a regulamentar os bens,
direitos e obrigações relativos (i) ao acesso ao patrimônio genético do País; (ii) ao conhecimento
tradicional associado ao patrimônio genético; (ii) ao acesso à tecnologia e à transferência de
tecnologia para a conservação e a utilização da diversidade biológica; (iv) à exploração econômica
de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao
conhecimento tradicional associado; (v) à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da
exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado, para conservação e uso sustentável da
biodiversidade; (vi) à remessa para o exterior de parte ou do todo de organismos, vivos ou mortos,
de espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra natureza, que se destine ao acesso ao
patrimônio genético; e (vii) à implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético
ou o conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados.
Dentre as principais obrigações trazidas pela Lei da Biodiversidade, destaca-se a obrigatoriedade de
cadastro eletrônico perante o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do
Conhecimento Tradicional Associado, autorização, ou notificação, para que possa haver o acesso
ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, remessa ao exterior de amostras de
patrimônio genético, a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo que seja
oriundo das atividades de acesso, além da respectiva repartição de benefícios nas modalidades
monetária ou não monetária.
Produtos Químicos Controlados
A aquisição, armazenamento, comércio, transporte e uso propriamente dito de produtos químicos
(substâncias restritas e controladas) pode estar sujeita a licença ou autorização específica em três
esferas: pelo Exército Brasileiro, vinculado ao Ministério da Defesa (Decreto Federal nº 10.030/2019),
pela Divisão de Controle de Produtos Químicos, vinculada à Polícia Federal (Lei Federal nº
10.357/2001); e, pela respectiva Divisão ou Departamento de Produtos Controlados da Polícia Civil.
Cada órgão governamental possui relação própria de produtos químicos controlados e a licença ou
autorização específica deverá ser requerida perante todas as esferas que fiscalizem o respectivo
produto. A licença ou autorização para o uso de produtos controlados é válida por determinado
período, devendo ser periódica e tempestivamente renovadas perante as autoridades competentes.
Responsabilidade Ambiental
Em caso de descumprimento de quaisquer normas ambientais aplicáveis, a Companhia pode ser
responsabilizada em três esferas: (i) civil; (ii) administrativa; e (iii) criminal.
Na esfera civil, aquele que causar dano ao meio ambiente é responsável por reparar ou indenizar o
dano causado, independentemente de culpa. Aplica-se a responsabilidade de forma objetiva e
solidária em relação a todas as partes direta ou indiretamente envolvidas na geração do dano. Nesse
cenário, tendo mais de uma empresa contribuído para um dano ao meio ambiente, ou tendo o dano
sido cometido por um prestador de serviço ou fornecedor (por exemplo, um terceiro responsável pela
destinação de resíduos da Companhia), poderá ser demandada à remediação ou pagamento de
indenização aquela que tiver maiores condições financeiras para fazê-lo, cabendo, posteriormente,
direito de regresso contra as demais empresas envolvidas. Não existe, na legislação brasileira,
previsão de teto ou limitação no valor a ser fixado a título de indenização pelo dano ambiental, o qual
será proporcional ao dano causado. Ademais, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal,
não há prazo prescricional para o ajuizamento de ações visando a obrigação de reparar danos
ambientais.
Na esfera administrativa federal, as multas por infração ambiental podem chegar a R$ 50 milhões (a
depender, principalmente, da gravidade da infração e da capacidade econômica do infrator), sendo
que a multa máxima é aplicada, geralmente, em casos de grande impacto ambiental ou risco à saúde
humana. Outras penalidades administrativas incluem, por exemplo, a suspensão de atividades e o
embargo de obras.
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A Lei Federal nº 9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”) prevê a responsabilização de todos
aqueles que, de qualquer forma, concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente, sendo
cada qual penalizado na medida de sua culpabilidade. Tal lei prevê, ainda, a responsabilidade da
pessoa jurídica, caracterizada se a infração for cometida (i) por decisão de seu representante legal
ou contratual, ou de seu órgão colegiado; ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que
representa. A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras,
coautoras ou partícipes, o que estende a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas
jurídicas que tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os
prejuízos delas advindos.
A Lei de Crimes Ambientais sujeita as pessoas físicas a penas restritivas de direito e/ou privativas
de liberdade na medida da sua contribuição ou omissão para ocorrência do crime. Por sua vez, a
pessoa jurídica está sujeita, de forma isolada, cumulativa ou alternativa às seguintes penas:
restritivas de direito (suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade ou proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele
obter subsídios, subvenções ou doações), prestação de serviços à comunidade e multa.
A Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
quando essa for considerada um obstáculo à recuperação de danos causados ao meio ambiente.
Nessa situação, acionistas e diretores podem ser pessoalmente responsáveis por recuperar os
danos ambientais causados.
Legislação de Privacidade e Proteção de Dados
As normas sobre privacidade e proteção de dados pessoais no mundo tem evoluído nos últimos
anos, de modo a estabelecer regras mais objetivas sobre como dados pessoais (toda e qualquer
informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável) podem ser utilizados pelas
organizações. No Brasil, especificamente, até o ano de 2018, o tema era tratado pelo judiciário de
forma casuísta e pontual, por meio da interpretação de uma série de dispositivos legais setoriais,
quais sejam:
•

a Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu como direitos constitucionais o direito à
intimidade, à vida privada e à imagem;

•

a Lei nº 8.078/1990 (“Código de Defesa do Consumidor”), que trouxe contornos mais
objetivos para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus
pagadores, estabelecendo, inclusive, que o consumidor deve ter acesso aos dados pessoais
que constam em tais bancos de dados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes;

•

a Lei nº 12.414/2011 (“Lei do Cadastro Positivo”), alterada em 2019, que estabeleceu
regras específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores, determinando que
é direito do cadastrado, dentre outros, ser informado sobre a identidade do gestor e sobre o
armazenamento e o objetivo do tratamento dos seus dados pessoais, e, ter os seus dados
pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados;

•

a Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”), que tratou em diversos artigos sobre a
proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários no ambiente online, mas, não
definiu o conceito de dados pessoais; e

•

o Decreto nº 8.771/2016 (“Decreto regulamentador do Marco Civil da Internet”), que
definiu dados pessoais como aqueles relacionado à pessoa natural identificada ou
identificável, tais como números identificadores, dados locacionais ou identificadores
eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa.

No entanto, em agosto de 2018, com a promulgação da Lei nº 13.709/2018, conforme alterada, Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), as práticas relacionadas ao tratamento de dados
pessoais no Brasil passaram a ser reguladas de forma geral, por meio de um sistema de regras sobre
o tema que impacta todos os setores da economia.

467

PÁGINA: 135 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

A LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre
desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais, criando um ambiente de maior controle
dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores responsabilidades para as organizações que tratam
tais dados pessoais, trazendo novas obrigações a serem observadas. A título exemplificativo, a
LGPD estabelece uma série de princípios que devem ser observados no tratamento de dados
pessoais, quais sejam finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
O âmbito de aplicação da referida lei abrange todas as atividades de tratamento de dados pessoais,
inclusive em ambiente online, e se estende a pessoas físicas e entidades públicas e privadas,
independentemente do país onde estão sediadas ou onde os dados são hospedados, desde que: (i)
o tratamento de dados pessoais ocorra no Brasil; (ii) a atividade de tratamento de dados destine-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.
Além disso, a LGPD estabelece (i) diversas hipóteses autorizadoras do tratamento de dados
pessoais (bases legais); (ii) dispõe sobre uma gama de direitos dos titulares de dados pessoais; (iii)
prevê sanções para o descumprimento de suas disposições; e (iv) autoriza a criação da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), autoridade responsável por garantir a observância das
normas sobre proteção de dados pessoais no Brasil.
Relevante destacar que, em pese a publicação do Decreto nº 10.474/2020, em 26 de agosto de 2020,
e a aprovação dos membros de seu Conselho Diretor pelo Senado, após publicação da indicação
feita pelo Presidente da República, conforme estabelecido pela LGPD e pela Constituição Federal,
a ANPD ainda não iniciou suas atividades de fato. Com isso, alguns órgãos de defesa do consumidor
já têm atuado, especialmente em casos de incidente de segurança que resultem em acessos
indevidos a dados pessoais, exercendo funções de fiscalização da LGPD, mas, aplicando
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet.
Ademais, importante informar que a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 quanto a
maior parte de suas disposições, mas, a aplicabilidade de suas sanções administrativas (arts. 52, 53
e 54), somente poderá ser feita a partir do dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº
14.010/2020, sancionada em meio à pandemia do COVID-19, numa tentativa de mitigar os efeitos
negativos do distanciamento social causada pela pandemia nas organizações.
Todavia, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD, anteriormente a entrada
em vigor de suas sanções administrativas, tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais,
individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não
somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e
(ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da
Internet por órgãos de defesa do consumidor, em razão da ANPD ainda não ter iniciado os seus
trabalhos efetivamente..
Ademais, com a entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, em agosto de 2021, caso
a Companhia não esteja adequada às suas disposições, a Companhia estará sujeita, dentre outras
sanções, à: (i) advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; (a)
divulgação da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (b) divulgação da
infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (c) bloqueio ou eliminação dos
dados pessoais correspondentes à infração; (d) multa de até 2% do faturamento da empresa, grupo
ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, R$50,0
milhões por infração; (e) suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a
infração por até 6 meses, prorrogável por igual período; e (f) suspensão, proibição parcial ou total do
exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período
máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, em caso de reincidência.
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(b)
política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
Dentre as práticas ambientais da Companhia, destacam-se ações voltadas:
(i)

à inclusão de critérios de sustentabilidade na concepção de todos os novos produtos,
com divulgação anual do progresso (base High Profile Ingredient);

(ii)

ao aprimoramento de responsabilidade e transparência relacionada à cadeia de
fornecedores, por meio, por exemplo, do objetivo de adquirir 100% de massa de óleo de
palma certificado e 100% de mica indiana extraída de forma responsável.

(iii)

ao desenvolvimento de embalagens de novos produtos recicláveis, reutilizáveis ou
compostáveis, ou incluindo material reciclado.

Para medir a eficácia de implementação das ações acima, foi implementada uma nova ferramenta
qualitativa (“Index”), por meio da qual se almeja a integração de critérios de sustentabilidade ao
processo de desenvolvimento de fórmulas e embalagens dos novos produtos.
Além dessas ações, em 2017, a Companhia oficializou seu apoio ao movimento We Are Still In e
tornou-se signatária de carta aberta apoiando o Acordo de Paris (Paris Agreement). Desde então
vem se mobilizando em torno de processos correlatos, como ter se tornado membro da iniciativa
global RE100 (a qual reúne empreendimentos dedicados à implementação de 100% de energia de
fonte renovável) e implementando outras medidas internamente.
Outro ponto de destaque nessa frente, em curso, é a máxima redução possível do consumo de água,
com resultados cada vez mais promissores: em 2020, a redução foi de 18% (comparado com uma
redução de 3% em 2019). Na fábrica da Companhia no Brasil, localizada em região com estresse
hídrico, recorrentemente são implantadas medidas de redução, com rigorosos protocolos de
sanitização, campanhas de conscientização, adoção de tecnologia e outras medidas para reduzir
evolutivamente a quantidade de água utilizada.
Ainda como esforço no Brasil para restringir ou reduzir o consumo de recursos naturais, nãorenováveis, a Companhia substituiu todas as empilhadeiras a gás (Gás Liquefeito de Petróleo ou
“GLP”) por unidades elétricas. Outra importante medida é a utilização de caldeiras que operam à
base de biomassa (palets reutilizados) e lenha de origem de reflorestamento, o que reduz
significativamente emissões de carbono. Por fim, todos os efluentes líquidos gerados nos processos
de manufatura da fábrica no Brasil passam por tratamento especial, com elevada taxa de eficiência
na remoção de poluentes. E cerca de 90% dos resíduos sólidos gerados nas operações fabris são
destinados à reciclagem (sendo disposição zero em aterros sanitários).
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía certificação relacionada a
padrões internacionais de proteção ambiental.
Para maiores informações sobre políticas socioambientais, vide item 7.8 abaixo.
(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
Marcas
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem
produtos e/ou serviços, não abarcando, portanto, sinais sonoros, gustativos e/ou olfativos. Em alguns
casos, as marcas também possuem a função de certificar a conformidade de produtos e/ou serviços
com determinadas normas e/ou especificações técnicas.
A Lei nº 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”), dispõe que a propriedade de determinada
marca somente pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da

469

PÁGINA: 137 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

Propriedade Industrial (“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas e patentes, e
outros direitos de propriedade intelectual no Brasil.
Após a aprovação do registro de marca pelo INPI, o titular da marca passa a deter a propriedade
desta, sendo assegurado ao titular o direito de uso exclusivo, em todo território nacional, por um
período determinado de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais sucessivos, mediante o
pagamento de taxas adicionais ao INPI. Tal requisição precisa ser realizada no último ano de
validade de registro, ou nos seis meses subsequentes ao término do período de vigência do registro.
Durante o processo de registro, aquele que requereu o registro de determinada marca (denominado
“depositante”) possui apenas uma expectativa de direito de propriedade para a identificação de seus
produtos ou serviços e o direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido.
Essa expectativa pode vir a não se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de pagamento
das taxas de retribuições cabíveis dentro dos prazos legais; ou (ii) indeferimento do pedido de registro
pelo INPI; ou (iii) não contestação e/ou não cumprimento de exigência formulada pelo INPI.
Ainda, relevante destacar que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do
prazo de vigência (quando da não renovação no prazo adequado); ou (ii) renúncia (abandono
voluntário do titular ou pelo representante legal); ou (iii) caducidade (falta de uso da marca); ou (iv)
inobservância do disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (necessidade da pessoa
domiciliada no exterior manter procurador no Brasil), sendo, portanto, um requisito de manutenção
do registro de marca a continuidade de seu uso, nos termos do pedido de registro depositado junto
ao INPI.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não detinha quaisquer registros ou pedidos
de registro de marcas perante o INPI. Não obstante, a Companhia depende significativamente dos
registros de marca no Brasil sob titularidade da Coty Geneva Sàrl Versoix, incorporada pela HFC
Prestige International Operations Switzerland Sàrl, pertencente ao grupo econômico da Companhia,
para garantir o sucesso de seus negócios, influenciando, diretamente, a capacidade da Companhia
competir no mercado nacional, considerando que o mercado dos nossos produtos depende de forma
significativa do valor da inovação observada pelos nossos consumidores, da diversificação do rol de
produtos, e do reconhecimento e valor dos nossos ativos intangíveis – em especial nossas marcas
e imagem empresarial.
A título exemplificativo, os registros de marca de titularidade da Coty Geneva Sàrl Versoix no Brasil,
estão diretamente associados aos produtos Monange, Risqué, Bozzano e outros, bem como às
marcas figurativas correspondentes aos logotipos de tais marcas.
Para maiores informações sobre os contratos do direito de uso de propriedade intelectual firmados
pela Companhia e sua controladora, veja o item 9.2 deste Formulário de Referência.
Desenhos industriais
O registro de desenho industrial protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um
padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto.
O registro dá ao titular o direito de impedir que terceiros fabriquem, comercializem, importem, utilizem
ou vendam a matéria protegia sem o seu consentimento. Após a concessão do registro do software
pelo INPI, o prazo de vigência do registro é de 10 (dez) anos, contados da data do depósito,
prorrogáveis por, no máximo, 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não era titular de desenhos industriais ou
pedidos de desenhos industriais perante o INPI. Não obstante, a Companhia depende
significativamente dos registros de desenhos industriais no Brasil sob titularidade da Coty Geneva
Sàrl Versoix, incorporada pela HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl, pertencente
ao grupo econômico da Companhia, para garantir o sucesso de seus negócios, influenciando,
diretamente, a capacidade da Companhia competir no mercado nacional, considerando que o
mercado dos nossos produtos depende de forma significativa do valor da inovação observada pelos
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nossos consumidores, da diversificação do rol de produtos, e do reconhecimento e valor dos nossos
ativos intangíveis – em especial nossas marcas e imagem empresarial.
Para maiores informações sobre os contratos do direito de uso de propriedade intelectual firmados
pela Companhia e sua controladora, veja o item 9.2 deste Formulário de Referência.
Nomes de Domínio
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet.
Os nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de
modo que qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo
registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio
“.br”, a distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
Na data de fechamento deste Formulário de Referência, a Companhia utiliza 44 nomes de domínio
registrados no Brasil.
Patentes
A Companhia investe no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias inovadoras visando aprimorar
os seus processos produtivos. Como resultado, muitas das inovações geradas são passíveis de
proteção da propriedade intelectual nos países em que a Companhia atua. Uma das modalidades de
proteção da inovação utilizada é a patente de invenção ou modelo de utilidade.
No Brasil, a invenção de uma nova tecnologia, seja para produto ou processo, faz jus a uma patente.
A patente também vale para melhorias no uso ou fabricação de objetos de uso prático, como
utensílios e ferramentas.
De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data de depósito, sendo que o
prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente
de modelo de utilidade, a contar da data de concessão. A patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar
com estes propósitos, o produto objeto da patente e/ou o processo ou produto obtido diretamente
por processo patenteado.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não era titular de patentes ou pedidos de
patentes perante o INPI. Não obstante, a Companhia depende significativamente dos registros de
desenhos industriais no Brasil sob titularidade da Coty Geneva Sàrl Versoix, incorporada pela HFC
Prestige International Operations Switzerland Sàrl, pertencente ao grupo econômico da Companhia,
para garantir o sucesso de seus negócios, influenciando, diretamente, a capacidade da Companhia
competir no mercado nacional, considerando que o mercado dos nossos produtos depende de forma
significativa do valor da inovação observada pelos nossos consumidores, da diversificação do rol de
produtos, e do reconhecimento e valor dos nossos ativos intangíveis – em especial nossas marcas
e imagem empresarial.
Para maiores informações sobre os contratos do direito de uso de propriedade intelectual firmados
pela Companhia e sua controladora, veja o item 9.2 deste Formulário de Referência e para mais
informações sobre os ativos de propriedade intelectual relevantes para os negócios da Companhia,
favor verificar os itens 9.1.b e 9.2 deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros
e, portanto, não aufere receitas no exterior.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros
e, portanto, não aufere receitas no exterior.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita
líquida total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros
e, portanto, não aufere receitas no exterior.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros.
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7.8 - Políticas socioambientais
Em fevereiro de 2020, o grupo econômico do qual a companhia faz parte desenvolveu sua nova
plataforma estratégica de sustentabilidade, denominada “Beauty that Lasts” (“Beleza que Dura”).
Norteada pelos princípios da United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), “Beauty that
Lasts” tem como compromisso a construção de legado que contribua positivamente para mudanças
sociais, éticas e ambientais no escopo de atuação da companhia.
Nesse sentido a plataforma estratégica foi estruturada com base em três pilares definidos como
relevantes para consumidores, funcionários, colaboradores, investidores, parceiros e demais
stakeholders da companhia (detalhados a seguir). E na gestão da agenda da plataforma “Beauty that
Lasts”, destaque para o específico processo de governança voltado não só ao acompanhamento de
progresso das iniciativas como também para garantir que premissas e compromissos da mesma
estejam incorporados ao negócio, de forma sistêmica.
Beauty of Our Products (“Beleza de Nossos Produtos”)
Considerando que produtos têm relevante papel na construção de um futuro sustentável – inclusive
em linha com a evolução social e desafios ambientais, a sustentabilidade posiciona-se como eixo
central de inovação na companhia. Esta é a diretriz que sustenta este pilar, dedicado a promover
inovação dos produtos com base em conceitos da chamada “economia circular”, o que inclui do
desenvolvimento de formulações até o processo de fabricação, entre outros; além de esforços
dedicados ao gerenciamento de impacto produtivo e de responsabilidade em relação à cadeia de
fornecedores.
Membro da Ellen MacArthur Foundation e, desde 2018, integrante da iniciativa Sustainable
Packaging Initiative for Cosmetics (SPICE), a Companhia aderiu ao conceito de “menos materiais e
melhores embalagens”, seguindo os princípios de “Reduzir, Reciclar, Reutilizar e Reciclável”
(Reduce, Recycled, Reuse and Recyclable).
Os principais objetivos propostos no âmbito deste pilar são:
(i)

Desde 2020, vêm sendo incluídos critérios de sustentabilidade na concepção de todos
os novos produtos, com divulgação anual do progresso (base High Profile Ingredient);

(ii)

A partir de 2022, aprimoramento de responsabilidade e transparência relacionada à
cadeia de fornecedores, por meio, por exemplo, do objetivo de adquirir 100% de massa
de óleo de palma certificado e 100% de mica indiana extraída de forma responsável;

(iii)

A partir de 2025, 100% das embalagens de novos produtos será reciclável, reutilizável
ou compostável, ou incluirá material reciclado.

Para a consecução dos objetivos acima, foi implementada uma nova ferramenta qualitativa (“Index”),
por meio da qual almeja-se a integração de critérios de sustentabilidade ao processo de
desenvolvimento de fórmulas e embalagens dos novos produtos.
Beauty of Our Planet (“Beleza de Nosso Planeta”)
Contribuir com a conservação e proteção dos recursos naturais do Planeta é parte integrante da
agenda da companhia, visão que norteia este pilar e almeja a promoção de meio ambiente saudável,
equilibrado e seguro. Em 2017, a Companhia oficializou seu apoio ao movimento We Are Still In e
tornou-se signatária de carta aberta apoiando o Acordo de Paris (Paris Agreement). Desde então
vem se mobilizando em torno de processos correlatos, como ter se tornado membro da iniciativa
global RE100 (a qual reúne empreendimentos dedicados à implementação de 100% de energia de
fonte renovável) e implementando outras medidas internamente.
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Assim, até 2030, almeja-se atingir os principais objetivos destacados a seguir:
(i)

Reduzir em 30% as emissões de gás carbônico (CO2) por toda a cadeia de valores;

(ii)

Prosseguir com a redução energética em 25%;

(iii)

Prosseguir com a utilização de 100% de energia de fonte renovável, como já acontece
em todas as fábricas e centros de distribuição da Companhia (onde trabalha-se com
insumo Renewable Energy Certificates - RECs);

(iv)

Aumentar a redução, a reutilização ou a reciclagem;

(v)

Eliminar a destinação de resíduos para aterros e reciclar 80% dos resíduos gerados.

Comparado com a base de 2017, foi possível apurar o progresso da companhia em relação aos
objetivos, especialmente pela redução de 21% do escopo de emissões oriundas de escritórios,
fábricas e centros de distribuição, bem como pela redução de 19% da energia total consumida pelos
prédios.
Outro ponto de destaque nessa frente, em curso, é a máxima redução possível do consumo de água,
com resultados cada vez mais promissores: em 2020, a redução foi de 18% (comparado com uma
redução de 3% em 2019). Na fábrica da Companhia no Brasil, localizada em região com estresse
hídrico, recorrentemente são implantadas medidas de redução, com rigorosos protocolos de
sanitização, campanhas de conscientização, adoção de tecnologia e outras medidas para reduzir
evolutivamente a quantidade de água utilizada.
Ainda como esforço no Brasil para restringir ou reduzir o consumo de recursos naturais, nãorenováveis, a Companhia substituiu todas as empilhadeiras a gás (Gás Liquefeito de Petróleo ou
“GLP”) por unidades elétricas. Outra importante medida é a utilização de caldeiras que operam à
base de biomassa (pallets reutilizados) e lenha de origem de reflorestamento, o que reduz
significativamente emissões de carbono. Por fim, todos os efluentes líquidos gerados nos processos
de manufatura da fábrica no Brasil passam por tratamento especial, com elevada taxa de eficiência
na remoção de poluentes. E cerca de 90% dos resíduos sólidos gerados nas operações fabris são
destinados à reciclagem (sendo disposição zero em aterros sanitários).
Beauty of Our People (“Beleza de Nossas Pessoas”)
A Companhia tem neste pilar as bases para a construção de um negócio cada vez mais inclusivo,
com forte compromisso com a sociedade. Aspectos relacionados à diversidade, equidade e inclusão,
aderentes às metas de Sustainable Development Goals (SDG) integram sua cultura organizacional
e devem cada vez mais ganhar força, com estratégia especialmente desenvolvida.
Esse mesmo espírito vem norteando as inciativas das marcas da Companhia, comprometidas em
estimular a liberdade de expressão, livre de estereótipos e priorizando a individualidade, com essas
crenças e valores transmitidos por meio de campanhas publicitárias e posicionamentos de
comunicação balizados no conceito de marketing responsável.
Outro aspecto muito importante refere-se ao comportamento ético, algo absolutamente significativo
para a Companhia, que prioriza tratamentos igualitários e a promoção de direitos humanos em toda
a operação do negócio, combatendo qualquer tipo de preconceito ou discriminação, promovendo
também ambientes seguros, dignos e respeitosos.
Os principais objetivos propostos, até 2025, no âmbito deste pilar são:
(i)

Acelerar o treinamento inclusivo e maximizar a diversidade;

(ii)

Compromisso com o equilíbrio de gênero em posições de liderança;

(iii)

Expandir a mensuração e a redução de diferenças salariais entre gêneros;
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(iv)

Continuar o apoio de iniciativas de cunho social (por exemplo, Charter for Change,
DKMS e Look Good Feel Better, entre outras iniciativas);

(v)

Assegurar que 95% dos associados concluam o treinamento anual de Compliance.

Os resultados da plataforma “Beauty that Lasts” serão reportados por meio da página:
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/51521.
(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

Em 2015, o grupo econômico do qual a Companhia faz parte passou a ser signatário do Pacto Global
das Nações Unidas – UN Global Compact (UNGC), com atualizações anuais sobre iniciativas e
progressos atingidos (Communication on Progress). Em dezembro de 2020 foi divulgado seu mais
recente conteúdo - em formato de relatório (Sustainability Report 2020), trazendo informações de
ordem ambiental e também social.
(b)

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

A Companhia é comprometida e aderente a diversos padrões internacionais relevantes em quesitos
de sustentabilidade e conduta ética nos negócios. Assim, seu relatório de sustentabilidade publicado
em dezembro de 2020 (Sustainability Report 2020) seguiu padrões internacionais, como: Declaração
Universal de Direitos Humanos; direitos fundamentais estabelecidos pela Declaração da
Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e
Seu Seguimento; diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD) para empresas multinacionais. Já os resultados relativos à emissão de Gases de Efeito
Estufa (“GEE”) seguem o Programa GHG (GreenHouse Gases) Reporting Protocol.
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

O relatório é parcialmente auditado e assegurado pela KPMG, utilizando o padrão internacional de
Compromisso de Garantia 3000 (ISAE – International Standard on Assurance Engagement 3000).
(d)
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/51521-Coty
https://www.coty.com/sustainability
https://www.coty.com/sites/default/files/coty_sustainability_report_fy20.pdf#page=1
https://www.coty.com/sites/default/files/20_12_10_assurance_report_voluntary_verification_coty_fin
al.pdf
(e)
se este relatório leva em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU e quais são os ODS materiais para o negócio da companhia
Sim, o relatório foi elaborado em consideração aos ODS da ONU. Dentre os ODS considerados
materiais para a Companhia destacam-se: Igualdade de Gênero (nº 05); Trabalho Decente e
Crescimento Econômico (nº 08); Indústria, Inovação e Infraestrutura (nº 09); Redução das
Desigualdades (nº 10); Consumo e Produção Responsáveis (nº 12); e Ação Contra a Mudança
Global do Clima (nº 13).
(f)
se o emissor não divulga relatório anual, de sustentabilidade ou integrado que leve
em conta os ODS, explicar o motivo
Não aplicável, tendo em vista que há divulgação de relatório de sustentabilidade ou integrado que
leva em conta os ODS.
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7.9 - Outras informações relevantes
Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
A Companhia não adota políticas de responsabilidade social, patrocínio e incentivo cultural, bem
como não desenvolve ou participa de projetos nessas áreas.
Ao longo do último ano, a Companhia vem adotando uma série de medidas sociais para reduzir os
impactos da pandemia da COVID-19 na sociedade. Tais ações estão descritas no Item 10.9 deste
Formulário de Referência.
Benefícios fiscais
A Companhia é beneficiária de regime especial de tributação de ICMS previsto na Lei nº 17.442/11
do Estado de Goiás (alterada pela Lei nº 20.590/19), e concedido por meio de Termo de Acordo de
Regime Especial – TARE. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018, esses benefícios fiscais totalizaram R$ 166,2 milhões, R$ 177,5 milhões e R$ 156,4 milhões,
respectivamente.
O referido regime especial de tributação, que prevê o registro dos créditos presumidos de ICMS e a
redução da base de cálculo do ICMS, foi convalidado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
(“Confaz”), nos termos da Lei Complementar 160/2017 e do Convênio-Confaz nº 190/2017, pelas
Leis nº 20.367/2018 e nº 20.368/2018.
O TARE atualmente vigente entre a Companhia e o Estado de Goiás permite o aproveitamento do
benefício fiscal até 31 de dezembro de 2031, mediante o cumprimento de certas condições /
requisitos. O TARE atualmente vigente prevê as seguintes principais condições / requisitos:
(i)

A utilização do benefício não deve resultar em carga tributária efetiva (alíquota mínima
efetiva) inferior a 2%.

(ii)

O beneficiário não deve utilizar quaisquer outros créditos / benefícios fiscais ou financeiros
de ICMS.

(iii)

Pagamento mínimo anual de ICMS pelo beneficiário, em conjunto com as demais entidades
do seu grupo econômico, no valor de R$ 9.282.000,00 reajustado pelo Índice Geral de
Preços-Disponibilidade Interna (“IGP-DI”). A cobrança deste valor mínimo também deve
respeitar certos limites mínimos trimestrais:
(a)

15% do limite anual no primeiro trimestre.

(b)

35% do limite anual no segundo trimestre.

(c)

65% no terceiro trimestre.

(iv)

Criação de novos empregos diretos e indiretos no Estado de Goias por meio da implantação
de centro de distribuição, planta industrial e atividades de suporte em um nível mínimo de
1000 empregos em 2020, 1500 empregos em 2025 e 2000 empregos em 2030.

(v)

Priorizar a aquisição de insumos, produtos, equipamentos, contratação de obras e serviços,
inclusive relativos à ampliação área construída da planta, de fornecedores localizados no
Estado de Goiás, desde que atendidos os requisitos técnicos e de qualidade.

(vi)

A beneficiária deve industrializar e distribuir no mínimo 5 (cinco) tipos diferentes de produtos.

Não há nenhum processo em andamento relacionado à suspensão ou exclusão do benefício fiscal
contra a Companhia. Entretanto, foram lavrados autos de infração para cobrança de ICMS, cujo fato
gerador descrito nas autuações está relacionado com o suposto descumprimento de certas regras
para fruição do regime especial – vide comentários aos processos no item 4.3 deste Formulário de
Referência.
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Nos termos da Lei nº 17.442/11 e do TARE firmado pela Companhia, o descumprimento de qualquer
uma das regras do benefício pode resultar na sua suspensão ou extinção, mediante procedimento
específico de exclusão a ser realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, mesma
entidade responsável pela concessão do benefício.
Diante deste cenário, não há garantia de que a Companhia não venha a ser sujeitada a procedimento
administrativo para revogação do TARE e sua exclusão do regime especial de ICMS, inclusive com
a cobrança da diferença de ICMS devida com relação ao passado, com multa e juros, observado o
prazo prescricional.
Eventual não renovação, revogação, suspensão ou alteração do benefício fiscal pode afetar
significativamente de forma adversa a nossa situação financeira. Vide comentários no item 4.1(a) –
“A Companhia é titular de benefícios fiscais, cuja suspensão, decurso do prazo de vigência,
cancelamento ou não renovação podem afetar adversamente os seus resultados”.
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8.1 - Negócios extraordinários
Todos os eventos ocorridos que importem aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante se
enquadram dentro da operação normal dos negócios da Companhia e já foram devidamente
descritos no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve alterações significativas
na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não foram celebrados contratos
relevantes pela Companhia ou por suas controladas que não sejam diretamente relacionados às
atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. – Negócios extraord.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 8.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não circulante
que a Companhia julgue relevantes.
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Sede Administrativa

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Planta Industrial

Brasil

GO

Senador Canedo

Própria

Planta Industrial

Brasil

SP

Barueri

Alugada

Centro de distribuição

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Centro de distribuição

Brasil

RJ

Duque de Caxias

Alugada
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

avanco.com.br

Até 16/12/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

belezalivre.com.br

Até 30/10/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

biocolor.com.br

Até 28/01/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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biocolorhomem.com.br Até 15/07/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

bitufo.com.br

Até 04/05/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

bozzano.com.br

Até 20/02/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

ceciinovacao.com.br

Até 29/11/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

cenourabronse.com.br

Até 08/04/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

cenouraebronse.com.br Até 04/08/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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cenouraebronze.com.br Até 31/08/2027

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

conteudocoty.com.br

Até 04/08/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

contoure.com.br

Até 15/01/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

coresmalte.com.br

Até 04/08/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

cotyimagens.com.br

Até 22/01/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

leitedecolonia.com.br

Até 31/08/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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liberesuabeleza.com.br Até 30/10/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

linhapaixao.com.br

Até 01/11/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

lojacoty.com.br

Até 30/10/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

lojanioxin.com.br

Até 01/03/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

lojaperfeitacoty.com.br

Até 31/05/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

lojasebastian.com.br

Até 01/03/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

lojawellapro.com.br

Até 01/03/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

lucretin.com.br

Até 27/06/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

maquiagemrisque.com. Até 30/07/2022
br

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

monange.com.br

Até 31/03/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

nylooks.com.br

Até 30/11/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

risque.com.br

Até 28/01/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

sanifill.com.br

Até 02/10/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

shopwella.com.br

Até 01/03/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

thewellacompany.com. Até 09/07/2022
br

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

thewellagroup.com.br

Até 10/07/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

tresmarchand.com.br

Até 31/08/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

wellaandco.com.br

Até 01/06/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

wellaco.com.br

Até 01/06/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

wella-co.com.br

Até 13/07/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

wellacompany.com.br

Até 09/07/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Nome de domínio na internet

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

wellaprofessionals.com Até 19/04/2022
.br

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

wellaton.com.br

Até 22/10/2021

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Nome de domínio na internet

yorksa.com.br

Até 15/05/2022

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de 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 os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Savoy Industria de
Cosméticos S.A.

15.392.876/0001-06

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

30/09/2021

9,537432

0,000000

0,00

31/12/2020

-2,564312

0,000000

0,00

31/12/2019

-12,265701

0,000000

0,00

31/12/2018

-4,136096

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

GO

Senador Canedo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Fabricação de Cosméticos, produtos de
perfumaria e higiene pessoal, e testes e
análises técnicas.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
Valor contábil 30/09/2021

366.429.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Ganhos de escala de produção, redução de custos e ganhos de produtividade, bem como pesquisa e desenvolvimento de produtos.
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9.2 - Outras informações relevantes
Dependência de ativos de propriedade intelectual registrados no exterior sob a titularidade de
demais empresas do seu grupo econômico.
Não obstante a Companhia não possuir quaisquer pedidos de registro ou pedidos de ativos de
propriedade intelectual no Brasil junto ao INPI, esclareça-se que a Companhia depende
significativamente dos ativos de propriedade intelectual registrados, no Brasil e no exterior sob
titularidade da Coty Geneva Sàrl Versoix, incorporada pela HFC Prestige International Operations
Switzerland Sàrl, pertencente ao grupo econômico da Companhia, para garantir o sucesso de seus
negócios, influenciando, diretamente, a capacidade da Companhia de competir no mercado nacional,
considerando que o mercado dos nossos produtos, depende de forma significativa do valor da
inovação observada pelos nossos consumidores, da diversificação do rol de produtos, e do
reconhecimento e valor dos nossos ativos intangíveis – em especial nossas marcas e imagem
empresarial.
Com relação às marcas, a título exemplificativo, pode-se destacar os registros correspondentes as
marcas de todos os produtos ofertados pela Companhia, tais como Risqué, Bozzano, Monange,
Biocolor e outros, os quais estão registrados em países como Estados Unidos, Espanha, Argentina,
Emirados Árabes e China.
Ainda, a Coty Geneva Sárl Versoix também é titular de registros de patentes concedidas no exterior,
as quais estão diretamente relacionadas aos processos de inovação promovidos pela Companhia e
suas controladoras.
Licensing and Services Agreements
Em 24 de setembro de 2021, a Companhia e suas controladoras Coty Inc. e Coty B.V. (incluindo
suas subsidiárias e afiliadas) celebraram o Licensing Agreement Term Sheet e o General Services
Agreement Term Sheet, para regular os principais termos e condições para conceder à Companhia
o direito exclusivo de distribuir, comercializar e vender determinadas marcas licenciadas e próprias
da Coty Inc. (ou de suas afiliadas) no Brasil, isentos de royalties e taxas de uso, exceto pelos royalties
e taxas a serem devidos à terceiros, se houver, sujeitos às disposições de eventual alterações de
controle da Companhia e marcas futuras, conforme mencionado a seguir. Novas marcas lançadas
(licenciadas ou próprias) pela Coty Inc. e Coty B.V. (ou por qualquer de suas afiliadas, conforme
aplicável) após a data de assinatura dos referidos contratos serão aderidas, mediante consentimento
prévio por escrito da Coty Inc., aos termos dos Licensing and Services Agreements e estarão sujeitas
ao pagamento de taxa de 1% da receita líquida auferida pela venda de tais marcas pela Companhia
à Coty B.V. (ou qualquer de suas afiliadas, conforme aplicável).
Além disso, os contratos concedem à Coty Inc. o direito exclusivo de distribuir, comercializar e vender
certas marcas da Coty Brasil fora do Brasil, sujeito às mesmas taxas de uso e royalties, o que pode
limitar a capacidade da Companhia em expandir certos negócios e produtos fora do Brasil. Os
contratos também concedem à Coty Inc. um direito e licença global, não exclusivo e livre de royalties
para toda e qualquer propriedade intelectual desenvolvida ou de propriedade da Companhia.
Caso ocorra alteração de controle da Companhia e a Coty Inc. deixar de ser sua acionista
controladora (direta ou indireta), a Coty Inc. poderá (a) rescindir os contratos se tal mudança de
controle for para um terceiro concorrente da Coty Inc., mediante aviso prévio de 180 dias; ou (b)
exigir o pagamento pela Companhia à Coty Inc. (ou qualquer de suas afiliadas, conforme aplicável)
de taxa de uso. Além disso, mediante uma mudança de controle da Coty Inc., a Coty Inc. poderá
rescindir os contratos, sujeito a um período de transição.
Para maiores informações quanto aos registros de propriedade intelectual no Brasil, vide item 7.5.c
deste Formulário de Referência.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As inf ormações f inanceiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com: (i) as
demonstrações f inanceiras da Companhia auditadas para os exercícios f indos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018, e suas respectivas notas explicativas ; (ii) as inf ormações f inanceiras
intermediárias ref erentes ao período de nove meses f indo em 30 de setembro de 2021 e suas
respectivas notas explicativas. As demonstrações f inanceiras f oram preparadas de acordo com as
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros - (International Financial Reporting Standards “IFRS”), aplicáveis às Companhias registradas na Comissão de Valores Mobiliários, emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e (ii) as inf ormações f inanceiras
intermediárias individuais e consolidadas f oram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, conf orme o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstrações f inanceiras
Intermediárias e com a norma internacional IAS 34 –Interim Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting Standards Bo ard – (IASB).
Os termos “AH” e “AV” nas colunas de determinadas tabelas no item 10 deste f ormulário de
ref erência signif icam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal
compara índices ou itens das demonstrações f inanc eiras, de mesma rubrica entre um período e
outro. A Análise Vertical representa (i) o percentual ou item de uma linha em relação às receitas
líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou (ii) em relação
do ativo total/passivo e patrimônio líquido nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso
balanço patrimonial.
As demonstrações f inanceiras consolidadas da Companhia estarão disponíveis no site da
Companhia: (ri.coty.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
A administração utiliza métricas de desempenho para avaliar os negócios tais como o EBITDA e a
Margem EBITDA, que podem ser analisadas na Seção 3.2 deste Formulário de Ref erência e no
item 10.1(a) abaixo.
Os comentários a seguir podem conter declarações sobre tendências que ref letem as expectativas
atuais da administração, que envolvem riscos e incertezas. Os resultados f uturos e os eventos
podem não ocorrer de acordo com as expectativas da Companhia, devido a diversos f atores
relacionados aos negócios da comp anhia, ao setor de atuação e ao ambiente econômico,
especialmente em relação ao inf ormado no item 4, além de outros assuntos descritos neste
f ormulário de ref erência.
Durante o ano de 2020 até o período de nove meses f indo em 30 de setembro de 2021, ocorreram
eventos relevantes que devem ser considerados nas análises f inanceiras e desempenho da
Companhia e estão destacados a seguir:
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COVID-19
Em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de
2020 a respeito da pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, implementamos um Comitê de
COVID-19 para coordenar as ações da Companhia no enf rentamento da pandemia, onde
destacamos o trabalho remoto para uma grande parte dos f uncionários, o apoio e cuidado para
com os f uncionários operacionais, seja nas nossas instalações produtivas ou no trabalho nas lojas
dos nossos clientes. Da mesma f orma, este Comitê avaliou os possíveis impactos em relação a: (i)
insumos necessários ao desenvolvimento das atividades; (II) impactos nas vendas; (ii i) impactos
no f luxo de caixa do grupo da Companhia e se há um aumento signif icativo no risco de crédito.
Entretanto, em consequência das medidas de distanciamento social e queda da conf iança do
consumidor, a partir do f inal de março de 2020, as operações da Companhia começaram a ser
af etadas pelos desmembramentos da pandemia, com restrições e f echamento do varejo e dos
serviços, decretado pelos governos estaduais, o que perdurou até o terceiro trimestre de 2020,
tendo sido declarado nova quarentena no primeiro trimestre de 2021 com retorno gradual no
segundo trimestre de 2021. Apesar dessa retração, a administração atuou f ortemente nos planos
de adaptação à situação com intuito de amenizar esses impactos nos resultados. No entanto, não
é possível assegurar que novos desmembramentos não venham a ocorrer em relação a pandemia
global que possam ref letir nos resultados da Companhia.
Em setembro de 2021, os indicadores de vacinação dentro da Companhia atingiram a marca de
96% dos colaboradores vacinados para a primeira dose e 67% vacinados para a segunda dose.
Continuamos com medidas de biossegurança para mitigar o contágio pela COVID-19, incluindo
testagem em massa e medição diária de temperatura dos colabores da f ábrica e do centro de
distribuição. Ademais, não identif icamos, até este momento, outras atualizações relevantes a serem
divulgadas em decorrência dos impactos causados pela COVID -19 nas operações e na posição
f inanceira individual e consolidada da Companhia.
Alienação de ativos
Em 1 de junho de 2020, a Coty Inc. (controladora da Coty Brasil) e a Rainbow UK Bidco Limited
(“Rainbow”), entidades constituídas no Reino Unido, celebraram um acordo global, por meio do
qual a Coty Inc. venderia 60% de participação nas suas linhas d e negócio de produtos profissionais
e varejo de Wella à Rainbow.
Em 30 de novembro de 2020, a Coty Brasil e a Savoy Indústria de Cosméticos S.A., detidas
indiretamente por Coty Inc., e a Wella Brasil Ltda. (“Wella”), detida indiretamente por Rainbow,
celebraram o “Local Implementation Agreement”, documento que dispõe sobre as regras
específ icas aplicáveis à implementação da Venda no Brasil.
No Brasil, f oi estabelecida a alienação do negócio de produtos prof issionais e varejo de Wella
através da venda de determinados ativos, transf erência de empregados e cessão de contratos da
Coty Brasil e da Savoy para a Wella.
O Local Implementation Agreement prevê um período de transição regido por novos contratos
celebrados entre as sociedades brasileiras objetivando segregar os negócios (“carve -out”). As
partes concordaram em estruturar o “carve-out” em duas f ases, que f oram denominadas de “First
Closing” e “Second Closing”.
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1º parte (“First Closing”): a primeira parte teve início em 30 de novembro de 2020, e compreende
a venda do acervo líquido relativo às atividades de vendas e marketing dos negócios de produtos
prof issionais e varejo de Wella, tais como computadores e outros imobilizados de escritório, cessão
de contratos e transf erência de empregados, todos relacionados com f unções estratégicas do
negócio. Durante essa primeira f ase, a Coty Brasil continuará a desempenhar parte das f unções,
como adquirir e vender todo o estoque de produtos, matéria-prima e produtos acabados em seu
nome próprio, mas de acordo com a orientação da Wella, no âmbito de um contrato de prestação
de serviços de gestão estratégica celebrado entre Wella e Coty Brasil.
Também f oram transf eridos à Wella determinados recebíveis ref erentes ao negócio de produtos
prof issionais, além dos contratos de trabalho de determinados f uncionários, juntamente com seus
valores envolvidos.
2º parte (“Second Closing”): prevista para ser implementada somente quando a Wella obtiver todas
as licenças para comercializar os produtos, momento em que deverão ser transf eridos para a Wella
os ativos, contratos de empregados e contratos comerciais vinculados ao negócio adquirido que
não f oram transf eridos por meio do First Closing.
O estoque de produtos de prof issionais e varejo de Wella da Coty Brasil será vendido à Wella após
o Second Closing, por um preço def inido a partir do valor justo do estoque. A baixa do estoque e o
reconhecimento do ganho ou perda deco rrente da venda serão lançados no resultado da Coty Brasil
quando a venda f or ef etivada.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições f inanceiras e patrimoniais
adequadas para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e longo
prazo, embasados nos seguintes aspectos:
Resultado Operacional
Em 30 de setembro de 2021, a margem bruta atingiu 39,6%. Considerando que a margem bruta é
o indicador que mede a rentabilidade obtida nas receitas, deduzidas dos impostos e dos custos de
vendas, registramos um montante de R$ 361,9 milhões no lucro bruto, mesmo considerando os
ef eitos da pandemia nos resultados operacionais e a desmobilização dos ativos da Wella. Desta
f orma, a margem bruta ref letiu uma redução de 5,4 pontos percentuais (pp) comparada à margem
bruta do mesmo período de 2020. Por outro lado, nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, a margem bruta registrou: 42,7%, 45,1% e 41,3%,
respectivamente, demonstrando o equilíbrio da geração de margem bruta das operações.
Em termos de margem líquida das operações continuadas (indicador baseado no resultado líquido
das operações continuadas do período comparado às receitas líquidas), os seguintes indicadores
f oram atingidos: 14,0% em 30 de setembro de 2021; 11,6% em 30 de setembro de 2020, a margem
líquida das operações continuadas f oi equivalente a 11,6%; sendo 12,8% em 31 dezembro de 2020;
11,1% em 31 dezembro de 2019 e 10,2% em 31 dezembro de 2018. O aumento do desempenho
operacional f oi resultado da alienação de negócios e pela redução de despesas com vendas e
marketing, ef eitos parcialmente impactados pela pandemia e pelo aumento de custos indexados ao
câmbio. Por outro lado, as margens podem sof rer oscilações considerando os seguintes principais
f atores: (i) os custos de vendas dos produtos, expostos a f lutuação cambial e preço de commodities
(ii) variação das despesas operacionais; (iii) aumento/redução de impostos; entre outros .
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Endividamento
O endividamento líquido da Companhia é calculado pelos empréstimos deduzidos do caixa e
equivalentes de caixa. Importante destacar que a Companhia não possui endividamento f inanceiro
líquido e sim caixa líquido.
A tabela a seguir apresenta o endividamento líquido da Companhia em 30 de setembro de 2021 e
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Endividamento Líquido
(em R$ mil, exceto %)

Moeda Nacional

Taxa de
Juros
(% ao
ano)
3,31% a.a.
+ CDI

Período de nove
meses findo em

30/09/2021

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

-

(760)

(1.796)

(2.623)

-

(760)

(1.796)

(2.623)

Circulante

-

(664)

(739)

(793)

Não circulante

-

(96)

(1.057)

(1.830)

Endividamento bruto

-

(760)

(1.796)

(2.623)

180.605

332.784

33.837

192.159

180.605

332.024

32.041

189.536

Banco Santander S.A.
(leasing)

(-) Caixa, bancos e aplicações
financeiras
Caixa (Endividamento)
líquido

A variação da dívida bruta da Companhia entre os exercícios analisados decorre especialmente de
leasing de veículos.
Disponibilidade de caixa
Em 30 de setembro de 2021, a Companhia encerrou com caixa de R$ 180,6 milhões, em
comparação a R$ 332,8 milhões em 31 de dezembro de 2020, R$ 33,8 milhões em 2019 e R$ 192,2
milhões em 2018. O comportamento da posição de caixa da Companhia f oi inf luenciado,
principalmente pela geração de caixa operacional.
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Indicadores Financeiros
O Índice de Endividamento medido pela soma do Passivo Circulante e do Passivo Não Circulante
dividido pelo Patrimônio Líquido f oi de 0,2x (vezes) em 30 de setembro de 2021, demonstrando o
baixo nível de obrigações da Companhia em relação ao seu patrimônio líquido dado que a
Companhia não possui endividamento bancário. Por outro lado, em 31 de dezembro de 2018 o
índice de endividamento representava o saldo com partes relacionadas alocado no passivo que foi
incorporado ao patrimônio líquido através de subscrição de aumento de capital. Esse indicador é
também especif icado no item 3.7 deste Formulário de Ref erência que trata do Nível de
Endividamento da Companhia e demonstrado conf orme tabela a seguir:

Índice de Endividamento
(em milhares de reais, exceto
indicadores)
(Passivo Circulante + Não
Circulante/Patrimônio Líquido)
Passivo Circulante + Não Circulante

Patrimônio Líquido

Em 30 de setembro

Em 31 de Dezembro

2021

2020

2019

2018

0,2

0,4

0,2

11,3

658.973

1.014.185

528.717

3.532.469

3.263.698

2.881.520

3.252.642

311.777

O Índice de Liquidez Geral da Companhia de 30 de setembro de 2021, 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 teve as seguintes variações:
Índice de Liquidez Geral
(em milhares de reais, exceto
indicadores)
(Ativo Total/Passivo Total)
Ativo Total
Passivo Total

Em 30 de setembro

Em 31 de Dezembro

2021
6,0

2020
3,8

2019
7,2

2018
1,1

3.922.671

3.895.705

3.781.359

3.844.246

658.973

1.014.185

528.717

3.532.469

O Índice de Liquidez Geral (Ativo Total/Passivo Total) se encontra em 6,0x (vezes) em 30 de
setembro de 2021, tendo evoluído desde 2018 quando apresentou 1,1x. Esse Índice f oi alavancado
pela conversão de dívida com parte relacionada em patrimônio líquido durante 2019, quando
registrou aumento para 7,2x e posterior redução para 3,8x em 2020, e demonstra a capacidade da
Companhia em honrar os seus compromissos, uma vez que seus ativos superam em seis vezes
suas obrigações (passivos de curto e longo prazo).
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores da Companhia entendem que sua atual estrutura de capital, mensurada principalmente
pela relação do seu passivo total e seu patrimônio líquido apresenta níveis adequados de
alavancagem.
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Em 30 de setembro de 2021, o patrimônio líquido da Companhia era de R$ 3.263,7milhões,
comparado a R$ 2.881,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, R$ 3.252,6 milhões em 31 de
dezembro de 2019 e R$ 311,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. As variações no patrimônio
líquido são decorrentes principalmente dos seguintes f atores: (i) No período f indo de 31 de
dezembro de 2019 o capital social teve um aumento de R$ 2.707,0 milhões comparado ao saldo
de 31 de dezembro de 2018, impacto principalmente pela conversão do mútuo com a controladora
em capital social. Já as reservas de lucros aumentaram R$ 233,6 milhões no mesmo período
comparativo; (ii) Em dezembro de 2020 o capital social teve uma redução de R$ 650,0 milhões e
encerrou o período com um saldo de R$ 2.103,3 milhões. Além disso, o lucro do período de nove
meses de 2021 obteve um incremento de R$ 127,7 milhões; já o capital social teve um aumento de
R$ 250 milhões resultando em um saldo de R$ 3.263,7 milhões no patrimônio líquido. As variações
do patrimônio líquido estão evidenciadas no item 10.1.h deste Formulário de Ref erência.
A Companhia apresentou a seguinte estrutura de capital entre capital próprio e de terceiros na data
de encerramento dos últimos três exercícios sociais :
Em 30 de setembro de

Em 31 de dezembro de

(em R$ mil, exceto %)

Capital

de

2021

2020

2019

2018

658.973

1.014.185

528.717

3.532.469

3.263.698

2.881.520

3.252.642

311.777

3.922.671

3.895.705

3.781.359

3.844.246

16,8%

26,0%

14,0%

91,9%

83,2%

74,0%

86,0%

8,1%

terceiros

(passivo circulante e não
circulante)
Capital

próprio

(patrimônio líquido)
Capitalização

total

(terceiros + próprio)
Percentual de capital de
terceiros
Percentual
próprio

capital

Os diretores da Companhia acompanham constantemente a relação entre capital próprio e capital
de terceiros visando a manutenção de uma estrutura que propicie maior retorno ao capital investido
pelos acionistas sem depreciação de sua liquidez, com f oco na perenidade de seu negócio.
Além dos empréstimos, a Companhia possuía saldos de Arrendamentos a Pagar no montante de
R$ 67,5 milhões em 30 de setembro de 2021; R$ 17,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 e
R$ 36,6 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Ademais, nos mesmos períodos, a Companhia possuía saldo de Partes Relacionadas relativo a
mútuo de longo prazo nos seguintes montantes: saldo zerado em 30 de setembro de 2021;
R$ 400,0 milhões em 31 de dezembro de 2020; R$ 100,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 e
R$ 3.207,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em 2019 ocorreu a conversão do mútuo em
aumento de capital e posterior redução do capital social.
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(c)

comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos

compromissos financeiros assumidos
Os diretores acreditam que a Companhia possui capacidade de pagamento de todos os seus
compromissos f inanceiros de curto e longo prazo. Esta situação pode ser verif icada por meio de
índices de liquidez corrente (calculado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) .
O Índice de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) f oi de 2,6x em setembro de
2021, demonstrando a liquidez positiva da companhia para honrar suas necessidades de curto
prazo. Em 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez corrente era de 2,6x, sendo que em 31 de
dezembro de 2019 era de 3,0x e em 31 de dezembro de 2018 era de 3,5x.
Índice de Liquidez Corrente
(em milhares de reais, exceto
indicadores)
(Ativo Circulante/Passivo Circulante)
Ativo Circulante
Passivo Circulante

(d)

Em 30 de setembro

Em 31 de Dezembro

2021
2,6

2020
2,6

2019
3,0

2018
3,5

1.195.168

1.181.112

969.831

993.680

462.432

457.483

319.413

282.758

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não

circulantes utilizadas
No exercício social corrente e nos últimos três exercícios sociais, a Companhia tem utilizado
geração de caixa próprio, capitalização dos acionistas e leasing junto a instituições f inanceiras de
primeira linha para f inanciar suas necessidades de capital, como por exemplo leasing contraídos
junto ao Santander.
No exercício social corrente considerando o período de nove meses f indo em 30 de setembro de
2021, o caixa líquido proveniente das atividades operacionais, após o pagamento de juros sobre
f inanciamentos e impostos sobre o lucro, totalizou uma geração de caixa em R$ 25,3 milhões ante
R$ 429,7 milhões de geração de caixa no mesmo período de 2020 e nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 as operações da Companhia proporcionaram uma geração
de caixa líquido de R$ 518,6 milhões, em 31 de dezembro de 2019 ocorreu um geração de caix a
líquido de R$ 336,1 milhões, R$ 273,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, enquanto suas
atividades de f inanciamento f oram responsáveis por um consumo de caixa líquido nos mesmos
períodos de R$ 164,8 milhões em 30 de setembro de 2021 contra R$ 114,7 milhões de consumo
em 30 de setembro de 2020; R$ 370,1 milhões, R$ 413,9 milhões e R$ 67,4 milhões de f luxo de
caixa de f inanciamentos consumidos nos exercícios encerrados em 2020, 2019 e 2018,
respectivamente.
Para maiores inf ormações sobre o f inanciamento da Companhia mediante empréstimos junto a
instituições f inanceiras, vide item 10.1.f .(i) abaixo.
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(e)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Com o atual plano de negócio, a Companhia não pretende acessar f ontes adicionais de
f inanciamento para a necessidade de investimento.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

O saldo de empréstimos e f inanciamentos f oi zerado em 30 de setembro de 2021 em consequência
da liquidação antecipada de empréstimos e leasings contratados .
(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Em 30 de setembro de 2021, a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos.
Em 30 de

Em 31 de dezembro de

setembro de

(em R$ milhares)

2021

2020

2019

2018

Empréstimos e financiamento
(circulante e não circulante)
Banco Santander S.A.

-

(760)

(1.796)

(2.623)

Total

-

(760)

(1.796)

(2.623)

(ii)

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Em 30 de setembro de 2021, a Companhia não possui outras relações de longo prazo mantidas
com instituições financeiras, além daquelas já descritas no item 10.1(f)(i) deste Formulário de
Referência.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Não há grau de subordinação entre os contratos de empréstimo e f inanciamento da Companhia.
Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no
passivo exigível acontecerá de acordo com o disposto na Lei 11.101, de 09 de f evereiro de 2005,
conf orme em vigor: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com
garantia real; (iv) empréstimos e f inanciamentos; (v) créditos quirograf ários; (vi) créditos
subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.
(iv)

restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem
como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
Em 30 de setembro de 2021, a Companhia não possuía saldo de empréstimos e financiamentos e,
portanto, não estava sujeita a cláusulas restritivas em decorrência de contratos de empréstimos e
financiamentos por ela contratados.
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No entanto, a Companhia está sujeita a cláusulas restritivas previstas em certos contratos de
financiamento dos quais a Coty Inc., seu acionista controlador indireto, e a Coty B.V., seu acionista
controlador direto, são partes. Essas restrições podem limitar ou proibir a capacidade da
Companhia de, entre outros:
•

incorrer em dívidas ou criar gravames sobre seus ativos;

•

alienar ativos ou participações societárias;

•

fazer aquisições ou investimentos;

•

realizar transações com afiliadas;

•

realizar transações de venda e leaseback; e

•

realizar fusões, consolidações ou vendas de substancialmente todos os seus ativos.

Além disso, no âmbito de tais contratos financeiros, a Coty Inc. deve manter certos índices
financeiros de liquidez que são calculados numa base consolidada. Para f ins de manutenção de
seus índices f inanceiros, a Coty Inc. pode restringir a capacidade da Companhia de contratar novas
dívidas e de realizar determinadas transações a f im de preservar caixa e liquidez, ainda que tais
índices f inanceiros não se apliquem especif icamente a nossa Companhia.
(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

A Companhia não possui, no exercício social corrente e nos três últimos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, quaisquer empréstimos e f inanciamentos
com limites disponíveis para utilização e não dispunha de nenhum contrato de f inanciamento cujo
desembolso não tivesse sido integralmente desembolsado. O relacionamento da Companhia com
instituições f inanceiras de primeira linha permite o acesso a linhas de créditos adicionais, caso seja
necessário.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras e operacionais da
Companhia para os exercícios indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e com as respectivas
notas explicativas, disponíveis no site da Companhia (ri.coty.com.br) e no site da CVM
(www.cvm.gov.br).
As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas das demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 e às informações financeiras trimestrais consolidadas da
Companhia relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 comparadas
com o mesmo período de 2020, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com o IFRS, aplicáveis às companhias no Brasil registradas na CVM.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o
balanço patrimonial da Companhia, a partir de suas demonstrações financeiras:
Análise comparativa dos balanços patrimoniais consolidados em 30 de setembro de 2021 e
31 de dezembro de 2020
(em R$ mil, exceto %)

30/09/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

1.195.168

30,5%

1.181.112

30,3%

1,2%

Caixa e equivalentes de caixa

180.605

4,6%

332.784

8,5%

-45,7%

Contas a receber

306.204

7,8%

461.360

11,8%

-33,6%

Contas a receber - produtos
Wella

175.197

4,5%

50.413

1,3%

247,5%

Estoques

289.467

7,4%

183.566

4,7%

57,7%

Partes relacionadas

151.897

3,9%

87.925

2,3%

72,8%

Tributos a recuperar

16.201

0,4%

19.752

0,5%

-18,0%

Instrumentos
derivativos

8.159

0,2%

-

-

-

67.438

1,7%

45.312

1,2%

48,8%

2.727.503

69,5%

2.714.593

69,7%

0,5%

Imposto
de
renda
e
contribuição social diferidos

22.169

0,6%

21.473

0,6%

3,2%

Tributos a recuperar

8.680

0,2%

16.424

0,4%

-47,2%

784

0,0%

395

0,0%

98,5%

365.950

9,3%

334.833

8,6%

9,3%

Intangível

2.329.920

59,4%

2.341.468

60,1%

-0,5%

Total do ativo

3.922.671

100,0%

3.895.705

100,0%

0,7%

Ativo
Ativo circulante

financeiros

Outros Ativos

Ativo não circulante

Outros ativos
Imobilizado
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(em R$ mil, exceto %)

30/09/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

Passivo circulante

462.432

11,8%

457.483

11,7%

1,1%

Fornecedores

249.122

6,4%

211.022

5,4%

18,1%

Outras contas a pagar

114.992

2,9%

126.297

3,2%

-9,0%

Arrendamentos a pagar

9.045

0,2%

8.783

0,2%

3,0%

Salários e encargos sociais a
pagar

47.993

1,2%

37.279

1,0%

28,7%

-

-

664

0,0%

-100,0%

22.305

0,6%

60.316

1,5%

-63,0%

Tributos a recolher

18.975

0,5%

13.122

0,3%

44,6%

Passivo não circulante

196.541

5,0%

556.702

14,3%

-64,7%

-

-

400.000

10,3%

-100,0%

Imposto
de
renda
e
contribuição social diferidos

132.474

3,4%

144.210

3,7%

-8,1%

Arrendamentos a pagar

58.408

1,5%

9.004

0,2%

548,7%

Empréstimos e financiamentos

-

-

96

0,0%

-100,0%

Provisões para riscos fiscais,
trabalhistas e cíveis

5.659

0,1%

3.392

0,1%

66,8,8%

Patrimônio líquido

3.263.698

83,2%

2.881.520

74,0%

13,3%

Capital social

2.353.313

60,0%

2.103.313

54,0%

11,9%

Reservas de capital

77

0,0%

178

0,0%

-56,7%

Reservas de lucros

775.335

19,8%

778.029

20,0%

-0,3%

7.284

0,2%

-

-

-

127.689

3,3%

-

-

-

3.922.671

100,0%

3.895.705

100,0%

0,7%

Passivo

Empréstimos
financiamentos

e

Passivo
com
relacionadas

partes

Partes relacionadas

Outros
abrangentes

resultados

Lucros Acumulados
Total do passivo e
patrimônio líquido

do

Ativo circulante
Em 30 de setembro de 2021, o ativo circulante era de R$ 1.195,2 milhões, em comparação com R$
1.181,1 milhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era
de 30,5% em 30 de setembro de 2021 e 30,3% em 31 de dezembro de 2020. Esta variação positiva
de R$ 14,1 milhões ou 1,2% se justifica em relação aos seguintes principais fatores abaixo listados.
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Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou uma redução de 45,7% passando de R$ 332,8
milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$ 180,6 milhões em 30 de setembro de 2021. Essa
redução de R$ 152,2 milhões é devida ao pagamento de partes relacionadas.
Contas a receber
A redução de R$ 155,2 milhões, ou 33,6% no contas a receber das operações continuadas é
resultado principalmente de uma melhor performance no prazo médio de recebimento de clientes,
totalizando R$ 306,2 milhões no contas a receber em 30 de setembro de 2021 ante R$ 461,4
milhões em 31 de dezembro de 2020. O desempenho positivo advém do constante aprimoramento
na análise de perf ormance dos recebíveis dos clientes, considerando que no último trimestre de
2020 f oi registrado ef eito de sazonalidade (vendas da Black Friday).
Contas a receber – produtos Wella
Os valores de R$ 175,2 milhões em 30 de setembro de 2021 e R$ 50,4 milhões em 31 de dezembro
de 2020, equivalentes a um aumento de 247,5%, ou R$ 124,8 milhões, referem-se às vendas de
produtos PB e RH realizados a partir de 01 de dezembro de 2020, em nome da Wella Brasil, que
possui o risco de crédito dessa operação e é referente as operações descontinuadas .
Estoques
Em 30 de setembro de 2021, o saldo de estoques era de R$ 289,5 milhões contra R$ 183,6 milhões,
correspondente a um aumento de 57,7% ou R$ 105,9 milhões, devido aos seguintes incrementos:
(i) 64,5 milhões no estoque de produtos acabados e revenda; (ii) R$ 20,4 milhões nos produtos
semiacabados; (iii) R$ 19,0 milhões de matéria-prima, considerando o aumento gradual da
demanda, apesar do impacto gerado nas vendas pela restrição de circulação pela pandemia de
COVID-19, além do estoque mais baixo no último trimestre de 2020 (vendas da Black Friday).
Partes relacionadas
Em 30 de setembro de 2021, a conta de partes relacionadas totalizava R$ 151,9 milhões contra
R$ 87,9 milhões, correspondente a um aumento de 72,8% ou R$ 64,0 milhões, devido à
transferência do benefício econômico dos estoques de produtos da Wella Brasil.
Tributos a recuperar
Os tributos a recuperar totalizaram R$ 16,2 milhões em 30 de setembro de 2021 ante R$ 19,8
milhões em 31 de dezembro de 2020, uma redução de R$ 3,6 milhões ou 18,0% em razão
principalmente de uma melhor recuperação de tributos federais no período (menor despesas de
marketing, reduzindo créditos de PIS/Cofins).
Outros Ativos
Em 30 de setembro de 2021 os outros ativos totalizaram R$ 67,4 milhões ante R$ 45,3 milhões em
31 de dezembro de 2020, um aumento de 48,8% ou R$ 22,1 milhões, decorrentes dos impostos
incidentes na venda de mercadorias pagos pela Controlada por Savoy, mas ainda não vendidas
pela Controladora Coty para terceiros.
Ativo não circulante
Em 30 de setembro de 2021, o ativo não circulante era de R$ 2,727,5 milhões, em comparação
com R$ 2.714,6 milhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo não
circulante era de 69,5% em 30 de setembro de 2021 e 69,7% em 31 de dezembro de 2020. Este
acréscimo de R$ 12,9 milhões ou 0,5% está relacionado aos pontos abaixo listados.
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Imobilizado
Em 30 de setembro de 2021 o montante do imobilizado era de R$ 366,0 milhões ante R$ 334,8
milhões em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento de 9,3% ou R$ 31,1 milhões é devido a
renovação do contrato de aluguel do centro de distribuição em Goiás por um período de 10 anos
(conforme IFRS-16).
Intangível
Em 30 de setembro de 2021, o Intangível totalizou R$ 2.329,9 milhões, com uma redução de
R$ 11,5 milhões em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Essa redução de
0,5% é devido à amortização de software, fórmulas de produtos e relacionamento com clientes.
Passivo circulante
Em 30 de setembro de 2021, o passivo circulante era de R$ 462,4 milhões contra R$ 457,5 milhões
em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
circulante era de 11.8% em 30 de setembro de 2021 e 11,7% em 31 de dezembro de 2020. Este
aumento de R$ 4,9 milhões, ou 1,1% foi devido principalmente aos seguintes fatores:
Fornecedores
Em 30 de setembro de 2021, os fornecedores representavam R$ 249,1 milhões, contra R$ 211,0
milhões em 31 de dezembro de 2020 um aumento de 18,1%, ou R$ 38,1 milhões. O aumento ocorre
principalmente devido à extensão no prazo médio de pagamento de fornecedores (renegociaç ão
de prazos devido à COVID-19) e a depreciação do real frente a moedas estrangeiras.
Outras contas a pagar
Em 30 de setembro de 2021 as outras contas a pagar R$ 115,0 milhões, contra R$ 126,3 milhões
em 31 de dezembro de 2020, uma redução de R$ 11,3 milhões ou 9,0%. Essa variação decorreu
da redução de verbas comerciais, serviços de terceiros e redução das provisões de mídia e
provisões de devoluções no período.
Passivo com partes relacionadas
Em 30 de setembro de 2021, a conta de passivo com partes relacionadas era de R$ 22,3 milhões,
contra R$ 60,3 milhões em 31 de dezembro de 2020. Essa redução de R$ 38,0 milhões se refere
a menores valores no contrato de prestação de serviços de gestão estratégica com a Wella Brasil.
Passivo não circulante
Em 30 de setembro de 2021, o passivo não circulante era de R$ 196,5 milhões contra R$ 556,7
milhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
não circulante era de 5,0% em 30 de setembro de 2021 e 14,3% em 31 de dezembro de 2020. Esta
redução de 64,7%, ou R$ 360,2 milhões se deve especialmente aos seguintes principais fatores:
Partes relacionadas
O saldo de partes relacionadas era de R$ 400,0 milhões em 31 de dezembro de 2020, sendo que
o saldo foi zerado para 30 de setembro de 2021, devido a pagamento aos acionistas no exterior.
Arrendamentos a pagar
Em 30 de setembro de 2021, os arrendamentos a pagar contabilizavam R$ 58,4 milhões ante R$
9,0 milhões, um aumento de 548,7%, correspondente a R$ 49,4 milhões adicionais, devido à
renovação do contrato de aluguel do centro de distribuição em Goiás por 10 anos (IFRS-16).
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Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2021, o patrimônio líquido era de R$ 3.263,7 milhões contra R$ 2.881,5
milhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
patrimônio líquido era de 83,2% em 30 de setembro 2021 e 74,0% em 31 de dezembro de 2020.
Este crescimento de 13,3% ou R$ 382,2 milhões é devido ao crescimento dos lucros acumulados
no montante de R$ 127,7 milhões obtidos no resultado líquido do período e do aumento de capital
social de R$ 250 milhões.
As demais contas do ativo, passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevant es e/ou
sofreram variações relevantes entre 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
Análise comparativa dos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2020 e
2019
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Ativo
Ativo circulante

1.181.112

30,3%

969.831

25,6%

21,8%

Caixa e equivalentes de caixa

332.784

8,5%

33.837

0,9%

883,5%

Contas a receber

461.360

11,8%

652.986

17,3%

-29,3%

50.413

1,3%

-

-

-

183.566

4,7%

216.542

5,7%

-15,2%

Partes relacionadas

87.925

2,3%

-

-

-

Tributos a recuperar

19.752

0,5%

31.781

0,8%

-37,8%

Outros ativos

45.312

1,2%

34.685

0,9%

30,6%

2.714.593

69,7%

2.811.528

74,4%

-3,4%

Imposto
de
renda
e
contribuição social diferidos

21.473

0,6%

15.584

0,4%

37,8%

Tributos a recuperar

16.424

0,4%

11.858

0,3%

38,5%

395

0,0%

1.026

0,0%

-61,5%

334.833

8,6%

426.904

11,3%

-21,6%

Intangível

2.341.468

60,1%

2.356.156

62,3%

-0,6%

Total do ativo

3.895.705

100,0%

3.781.359

100,0%

3,0%

Contas a receber – produtos
Wella
Estoques

Ativo não circulante

Outros ativos
Imobilizado
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(em R$ mil, exceto %)

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Passivo
Passivo circulante

457.483

11,7%

319.413

8,4%

43,2%

Fornecedores

211.022

5,4%

138.951

3,7%

51,9%

Outras contas a pagar

126.297

3,2%

107.487

2,8%

17,5%

8.783

0,2%

14.628

0,4%

-40,0%

Salários e encargos sociais a
pagar

37.279

1,0%

42.146

1,1%

-11,5%

Empréstimos e financiamentos

664

0,0%

739

0,0%

-10,1%

13.122

0,3%

15.462

0,4%

-15,1%

60.316

1,5%

-

-

-

Passivo não circulante

556.702

14,3%

209.304

5,5%

166,0%

Partes relacionadas

400.000

10,3%

100.000

2,6%

300,0%

Imposto
de
renda
e
contribuição social diferidos

144.210

3,7%

81.048

2,1%

77,9%

9.004

0,2%

22.037

0,6%

-59,1%

Empréstimos e financiamentos

96

0,0%

1.057

0,0%

-90,9%

Provisões para riscos fiscais,
trabalhistas e cíveis

3.392

0,1%

5.162

0,1%

-34,3%

Patrimônio líquido

2.881.520

74,0%

3.252.642

86,0%

-11,4%

Capital social

2.103.313

54,0%

2.753.313

72,8%

-23,6%

Reservas de capital

178

0,0%

248

0,0%

-28,2%

Reservas de lucros

778.029

20,0%

499.081

13,2%

55,9%

3.895.705

100,0%

3.781.359

100,0%

3,0%

Arrendamentos a pagar

Tributos a recolher
Passivo
com
relacionadas

partes

Arrendamentos a pagar

Total do passivo e
patrimônio líquido

do

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante era de R$ 1.181,1 milhões, em comparação com
R$ 969,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era
de 30,3% em 31 de dezembro de 2020 e 25,6% em 31 de dezembro de 2019. Esta variação de R$
211,3 milhões ou 21,8% de aumento se justifica em relação os seguintes principais fatores:
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou um aumento de 883,5% passando para
R$ 332,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 contra R$ 33,8 milhões em 31 de dezembro de
2019. Esse aumento de R$ 298,9 milhões é devido a geração de caixa operacional durante o ano.
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Contas a Receber
A redução de 29,3%, equivalentes a R$ 191,6 milhões, é resultado da redução do prazo médio de
recebimento de clientes, passando para R$ 461,4 milhões em 31 de dezembro de 2020 ante
R$ 653,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa redução ocorre essencialmente pela venda
do negócio de Wella cujo saldo do contas a receber em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 179,8
milhões.
Contas a receber – produtos Wella
O valor de R$ 50,4 milhões em 31 de dezembro de 2020 refere-se às vendas de produtos PB e RH
realizados a partir de 01 de dezembro de 2020, em nome da Wella Brasil, que possui o risco de
crédito dessa operação, que é referente as operações descontinuadas.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia contabilizava R$ 183,6 milhões de estoque, uma
redução de R$ 33,0 milhões, contra os R$ 216,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. O saldo de
2019 ainda apresentava os produtos de Wella cujo montante era de R$ 53,7 milhões. Se reduzirmos
o valor de Wella de 2019 a variação é um aumento de R$ 20,8 milhões .
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R$ 87,9 milhões contra um saldo zerado em 31 de
dezembro de 2019 devido a implementação do contrato de prestação de serviços entre Wella e
Coty.
Tributos a recuperar
O saldo de tributos a recuperar foi de R$ 19,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 contra R$ 31,8
milhões em 31 de dezembro de 2019, uma redução de R$ 12,0 milhões ou 37,8% devido
principalmente à monetização de créditos de PIS e Cofins a recuperar, que passou de R$ 15,7
milhões para R$ 6,3 milhões, decorrente das operações correntes e usuais da Companhia.
Outros ativos
Em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R$ 45,3 milhões, um crescimento de 30,6% ou R$ 10,6
milhões em relação ao exercício de 31 de dezembro de 2019 que totalizou R$ 34,7 milhões,
especialmente por outros ativos vendidos pela Wella no second closing.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante era de R$ 2.714,6 milhões, em comparação
com R$ 2.811,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não
circulante era de 69,7% em 31 de dezembro de 2020 e 74,4% em 31 de dezembro de 2019. Esta
redução de R$ 96,9 milhões ou 3,4% foi especialmente advindo dos seguintes fatores:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R$ 21,5 milhões, um aumento de 37,8% ou R$ 5,9
milhões em relação ao montante de R$ 15,6 milhões no exercício de 31 de dezembro de 2019, em
virtude do crédito tributário sobre diferenças temporárias (principalmente, provisão de baixas de
ativos imobilizados que gerou uma diferença temporária de R$ 4,7 milhões) na controlada Savoy.

515

PÁGINA: 183 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Tributos a recuperar
O aumento de R$ 4,6 milhões ou 38,5% passando o montante de títulos e valores mobiliários de
R$ 11,9 milhões para R$ 16,4 milhões e referem-se ao balanço de saldos entre longo e curto prazo
entre os anos.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2020 o montante do imobilizado era de R$ 334,8 milhões ante R$ 426,9
milhões em 31 de dezembro de 2019, uma redução de 21,6%, R$ 92,1 milhões, em razão
principalmente de provisão de baixas de máquinas e equipamentos vendidos à Wella Brasil (R$
32,9 milhões) , bem como depreciação e amortização do exercício de 2020 (R$ 68,5 milhões) em
um valor acima das adições do ano de 2020 (R$ 16,0 milhões), que foram limitadas pela incerteza
econômica causada pela pandemia da COVID-19.
Intangível
Em 31 de dezembro de 2020, o Intangível totalizou R$ 2.341,5 milhões, com uma redução de R$
14,7 milhões em relação ao montante de R$ 2.356,2 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Essa redução de 0,6% é devido à amortização de software, fórmulas e
relacionamento com clientes.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$ 457,5 milhões em comparação com
R$ 319,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
o passivo circulante era de 11,7% em 31 de dezembro de 2020 e 8,4% em 31 de dezembro de
2019. Este aumento de R$ 138,1 milhões, ou 43,2% foi devido principalmente aos seguintes fatores:
Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2020, os fornecedores representavam R$ 211,0 milhões, um aumento de
51,9% em relação ao mesmo período de 2019. Esse aumento de R$ 72,1 milhões se deve à
extensão do prazo médio de pagamento com fornecedores pela implementação da centralização
de pagamentos em duas datas no mês e depreciação do real frente às moedas estrangeiras.
Outras contas a pagar
Em 31 de dezembro de 2020, o montante equivalia R$ 126,3 milhões, um aumento de 17,5% em
relação ao mesmo período de 2019. Esse aumento de R$ 18,8 milhões decorreu substancialmente
por conta dos valores recebidos de forma antecipada pela venda de máquinas e equipamentos da
controlada Savoy, no montante de R$ 19,0 milhões.
Arrendamentos a pagar
O saldo de arrendamentos a pagar apresentou uma redução de R$ 5,8 milhões, passando de
R$ 14,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 8,8 milhões em 31 de dezembro de 2020.
Essa redução de 40,0% refere-se a baixas decorrentes de devolução de um dos conjuntos do
escritório administrativo ao proprietário, bem como da transferência de leasing de outro conjunto do
mesmo pavimento para Wella, por meio de sublocação do contrato.
Salários e encargos sociais a pagar
Em 31 de dezembro de 2020 o montante de salários e encargos sociais a pagar era de R$ 37,3
milhões contra R$ 42,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa redução de 11,5% ou R$ 4,9
milhões se deve à reorganização de estruturas de vendas e administrativas para aumento de
produtividade e redução de custos em um contexto de incerteza econômica.
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Tributos a recolher
Em 31 de dezembro de 2020, o montante equivalia R$ 13,1 milhões, uma redução de 15,1% em
relação ao mesmo período de 2019. Essa redução de R$ 2,3 milhões decorreu da flutuação natural
do negócio.
Passivo com Partes Relacionadas
O saldo de R$ 60,3 milhões é referente ao contrato de prestação de serviços de gestão estratégica
com a Wella Brasil.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo não circulante era de R$ 556,7 milhões, em comparação
com R$ 209,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimôni o
líquido, o passivo não circulante era de 14,3% em 31 de dezembro de 2020 e 5,5% em 31 de
dezembro de 2019. Este aumento de 166,0%, ou R$ 347,4 milhões de incremento se deve
especialmente aos seguintes principais fatores:
Partes relacionadas
O saldo de partes relacionadas apresentou um aumento de 300,0%, somando R$ 400,0 milhões
em 31 de dezembro de 2020 ante R$ 100,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, devido a saldo
de redução de capital social declarada durante 2020 e a pagar.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2020, o imposto de renda e contribuição social diferidos totalizou R$ 144,2
milhões, um aumento de 77,9% em relação ao período de 31 de dezembro de 2019 em razão do
aumento do imposto diferido devido principalmente a amortização do ágio relacionado a aquisição
do negócio no Brasil.
Arrendamentos a pagar
O saldo de arrendamentos a pagar apresentou uma redução de 59,1%, somando R$ 9,0 milhões
em 31 de dezembro de 2020 ante R$ 22 milhões em 31 de dezembro de 2019, que resultou em
uma redução de R$ 13,0 milhões, devido principalmente aos pagamentos de aluguel do centro de
distribuição de Goiânia (R$ 8,8 milhões), cuja data de expiração do contrato se deu em fevereiro
de 2021, o que fez com que este contrato deixasse de possuir saldos de arrendamento no passivo
não circulante. Além disso, parte do contrato de aluguel do escritório administrativo foi repassado à
Wella Brasil, o que também contribuiu para essa redução.
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Em 31 de dezembro de 2020, as provisões para contingências totalizaram R$ 3,4 milhões contra
R$ 5,2 milhões em 31 de dezembro de 2019, uma redução de 34,3% ou R$ 1,8 milhão basicamente
pela redução de casos trabalhistas.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 2.881,5 milhões em comparação com
R$ 3.252,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, o patrimônio líquido era de 74,0% em 31 de dezembro de 2020 e 86% em 31 de dezembro
de 2019. Esta redução, de R$ 371,1 milhões ou 11,4%, é devido, especialmente ao aumento das
reservas de lucros no montante de R$ 278,9 milhões, impactados pela redução de capital social no
montante de R$ 650,0 milhões.
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As demais contas do ativo, passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevantes e/ou
sofreram variações relevantes entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
Análise comparativa dos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2019 e
2018
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

33.837

0,9%

192.159

5,0%

-82,4%

Contas a receber

652.986

17,3%

514.587

13,4%

26,9%

Estoques

216.542

5,7%

222.756

5,8%

-2,8%

-

-

3.048

0,1%

-

Tributos a Recuperar

31.781

0,8%

31.044

0,8%

2,4%

Outros Ativos

34.685

0,9%

30.086

0,8%

15,3%

969.831

25,6%

993.680

25,8%

-2,4%

Imposto de renda e
contribuição social diferidos

15.584

0,4%

-

-

-

Tributos a recuperar

11.858

0,3%

56.941

1,5%

-79,2%

1.026

0,0%

156

0,0%

557,7%

426.904

11,3%

422.754

11,0%

1,0%

Intangível

2.356.156

62,3%

2.370.715

61,7%

-0,6%

Total do ativo não circulante

2.811.528

74,4%

2.850.566

74,2%

-1,4%

Total do ativo

3.781.359

100,0%

3.844.246

100,0%

-1,6%

Partes relacionadas

Total do ativo circulante

Ativo não circulante

Outros ativos
Imobilizado
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(em R$ mil, exceto %)

31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Passivo
Passivo circulante
Fornecedores

138.951

3,7%

130.154

3,4%

6,8%

Outras contas a pagar

107.487

2,8%

96.198

2,5%

11,7%

Arrendamentos a pagar

14.628

0,4%

-

-

-

Salários e encargos sociais a
pagar

42.146

1,1%

40.866

1,1%

3,1%

739

0,0%

793

0,0%

-6,8%

15.462

0,4%

14.747

0,4%

4,8%

319.413

8,4%

282.758

7,4%

13,0%

100.000

2,6%

3.207.000

83,4%

-96,9%

Imposto de renda e
contribuição social diferidos

81.048

2,1%

39.535

1,0%

105,0%

Arrendamentos a pagar

22.037

0,6%

-

-

-

Empréstimos e financiamentos

1.057

0,0%

1.830

0,0%

-42,2%

Provisões para contingências

5.162

0,1%

1.346

0,0%

283,5%

209.304

5,5%

3.249.711

84,5%

-93,6%

2.753.313

72,8%

46.313

1,2%

5845,0%

Reservas de capital

248

0,0%

-

-

-

Reservas de lucros

499.081

13,2%

265.464

6,9%

88,0%

Total do patrimônio líquido

3.252.642

86,0%

311.777

8,1%

943,3%

Total do passivo e do
patrimônio líquido

3.781.359

100,0%

3.844.246

100,0%

-1,6%

Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Partes relacionadas

Total do passivo não
circulante

Patrimônio líquido
Capital social

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$ 969,8 milhões, em comparação com R$
993,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de
25,6% em 31 de dezembro de 2019 e 25,8% em 31 de dezembro de 2018. Esta variação negativa
de R$ 23,8 milhões ou 2,4% se justifica em relação os seguintes principais fatores:
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Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou uma redução 82,4% passando de R$ 192,2
milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 33,8 em 31 de dezembro de 2019. Essa redução de
R$ 158,3 milhões é gerada pelo pagamento aos acionistas no exterior em função da redução de
capital social.
Contas a Receber
O aumento de 26,9% ou R$ 138,4 milhões é resultado dos crescimentos registrados na receita
líquida e pela incorporação da HFC em 2019, empresa controlada pelo grupo Coty Inc e dedicada
a produtos Wella, passando as contas a receber de R$ 514,6 milhões em 31 de dezembro de 2018
para R$ 653,0 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia contabilizava R$ 216,5 milhões de estoques, uma
redução de R$ 6,2 milhões, contra os R$ 222,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Essa redução
de 2,8% é consequência da flutuação natural do negócio.
Outros ativos
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo era de R$ 34,7 milhões contra R$ 30,1 milhões em 31 de
dezembro de 2018, representando 15,3% ou R$ 4,6 milhões de aumento devido especialment e aos
impostos incidentes na venda de mercadorias pagos pela Controlada por Savoy, mas ainda não
vendidas pela Controladora Coty para terceiros .
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$ 2.811,5 milhões, em comparação
com R$ 2.850,6 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não
circulante era de 74,4% em 31 de dezembro de 2019 e 74,2% em 31 de dezembro de 2018. Esta
redução de R$ 39,0 milhões ou 1,4% está relacionado aos seguintes aumentos:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O saldo de 31 de dezembro de 2019 totalizou R$ 15,6 milhões contra um saldo zerado em 31 de
dezembro de 2018 devido ao reconhecimento de ativo diferido na controlada Savoy constituído
essencialmente pela baixa do crédito de ICMS (R$ 78 milhões) na controlada Savoy.
Tributos a recuperar
O saldo de 31 de dezembro de 2019 totalizou R$ 11,9 milhões contra R$ 56,9 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Essa redução de R$ 45,1 milhões ou 79,2% é em razão de provisão para baixa
do crédito de imposto estadual a recuperar (ICMS) gerado na controlada Savoy. Com o anuncio da
venda de negócios Wella, o tempo e a quantidade de recuperabilidade do crédito foram impactados,
o que motivou a referida baixa.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo do Imobilizado era de R$ 426,9 milhões, com aumento de
R$ 4,2 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento de 1,0% é devido ao
incremento no investimento do imobilizado.
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Intangível
Em 31 de dezembro de 2019, o Intangível totalizou R$ 2.356,2 milhões, com redução de R$ 14,6
milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução de 0,6% é devido a
amortização de software, fórmulas e relacionamento com clientes.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$ 319,4 milhões em comparação com
R$ 282,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
o passivo circulante era de 8,4% em 31 de dezembro de 2019 e 7,4% em 31 de dezembro de 2018.
Este aumento de R$ 36,7 milhões, ou 13,0% foi devido principalmente aos seguintes fatores:
Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2019, os fornecedores representavam R$ 139,0 milhões, um aumento de
6,8% em relação ao mesmo período de 2018 devido ao aumento de volume de compras.
Outras contas a pagar
O saldo de outras contas a pagar apresentou um aumento de R$ 11,3 milhões, passando de
R$ 96,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 107,5 milhões em 31 de dezembro de 2019
em razão de incremento no valor de fretes a pagar e verbas comerciais com clientes, em função do
aumento de vendas.
Arrendamentos a pagar
O saldo de arrendamentos a pagar em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 14,6 milhões contra um
saldo zerado em 31 de dezembro de 2018. O valor é referente a adoção inicial do pronunciament o
contábil CPC (R2)06/IFRS16 – Arrendamentos.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante era de R$ 209,3 milhões, em comparação
com R$ 3.249,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, o passivo não circulante era de 5,5% em 31 de dezembro de 2019 e 84,5% em 31 de
dezembro de 2018. Esta redução de 93,6%, ou R$ 3.040,4 milhões foi devida aos seguintes fatores:
Partes relacionadas
O saldo de partes relacionadas apresentou uma redução de 96,9%, passando de R$ 3.207,0
milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 100,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 devido,
principalmente a integralização para capital próprio da dívida com parte relacionada.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos
representava R$ 81,0 milhões, um aumento de R$ 41,5 milhões em relação ao mesmo período de
2018. Esse aumento decorreu especialmente por conta da amortização do ágio relacionado a
aquisição do negócio no Brasil.
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Arrendamentos a pagar
O saldo de arrendamentos a pagar em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 22,0 milhões contra um
saldo zerado em 31 de dezembro de 2018. O valor é referente a adoção inicial do pronunciament o
contábil CPC06 (R2)/IFRS16 – Arrendamentos.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$ 3.252,6 milhões em comparação com
R$ 311,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
o patrimônio líquido era de 86,0% em 31 de dezembro de 2019 e 8,1% em 31 de dezembro de
2018. Este aumento de R$ 2.940,9 milhões ou 943,3% é devido, especialmente: (i) aumento de R$
2.707,0 milhões do capital social; (ii) aumento de 88,0% nas reservas de lucros que tiveram
incremento de R$ 233,6 milhões devido aos resultados obtidos no período.
As demais contas do ativo, passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevantes e/ou
sofreram variações relevantes entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Análise comparativa das demonstrações de resultado consolidadas para os períodos de
nove meses findos em 30 de setembro de 2021 e 30 de setembro de 2020
(em R$ mil, exceto %)
Receita Líquida
Custo das Vendas
Lucro Bruto

30/09/2021

AV

30/09/2020

AV

AH

914.960

100,0%

823.819

100,0%

11,1%

(553.028)

-60,4%

(453.083)

-55,0%

22,1%

361.932

39,6%

370.736

45,0%

-2,4%

Despesas com Vendas e Marketing

(178.133)

-19,5%

(184.264)

-22,4%

-3,3%

Despesas Administrativas e Gerais

(71.448)

-7,8%

(75.791)

-9,2%

-5,7%

Outras receitas (despesas) operacionais
líquidas

18.701

2,0%

(12.582)

-1,5%

-

Lucro Operacional

131.052

14,3%

98.099

11,9%

33,6%

Receitas financeiras

5.887

0,6%

5.424

0,7%

8,5%

Despesas financeiras

(4.051)

-0,4%

(3.188)

-0,4%

27,1%

Ganhos (perdas) cambiais, líquidos(as)

(486)

-0,1%

(6.872)

-0,8%

-92,9%

Receitas (Despesas) Financeiras,
líquidas

1.350

0,1%

(4.636)

-0,6%

-

Resultado Antes do Imposto de Renda
e Contribuição Social

132.402

14,5%

93.463

11,3%

41,7%

Imposto de renda e contribuição social

(4.712)

-0,5%

1.917

0,2%

Resultado Líquido das operações
continuadas

127.690

14,0%

95.380

11,6%

33,9%

-

-

73.121

8,9%

-

127.690

14,0%

168.501

20,5%

-24,2%

Resultado líquido das operações
descontinuadas
Resultado líquido do período
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Receita líquida
No período de nove meses f indo em 30 de setembro de 2021, a receita líquida totalizou R$ 915,0
milhões, representando um aumento de R$ 91,1 milhões, ou 11,1%, comparado ao mesmo período
f indo em 30 de setembro de 2020, quando totalizou R$ 823,8 milhões devido aos seguintes f atores:
(i) aumento de R$ 43,2 milhões em receita líquida na categoria cuid ados com o corpo devido
especialmente à expansão do portf ólio de desodorantes com os lançamentos das linhas Toque
Seco e Detox, a entrada nas linhas de sabonete líquido com a marca Monange e o relançamento
da marca Bozzano, f ocada no segmento de produtos cosméticos masculinos, mercado em
ascensão no país; (ii) aumento de R$ 28,6 milhões em receita líquida da categoria de f ragrâncias
em decorrência da estratégia de venda e distribuição direta adotada pela Companhia a partir do
segundo trimestre de 2020, em o posição à prática adotada anteriormente de terceirização da
distribuição, além do lançamento de inovações globais no mercado brasileiro, demonstrando o
potencial de expansão através da alavancagem da capacidade da Coty global com o poder de
execução e escala da companhia local; e (iii) aumento de R$ 26,0 milhões em receita líquida da
categoria de cosméticos como resultado do aumento de vendas da linha premium Diamond Gel da
marca Risqué, lançada em f evereiro de 2020, e da introdução de novos produtos no mercado da
marca Risqué (coleções Revolução das Cores e Friends).
Por outro lado, na categoria capilar, houve redução de receita líquida no montante de R$ 6,6
milhões em decorrência das operações descontinuadas com a venda das linhas de negócio de PB
e RH, anunciada em novembro de 2020, incluindo as marcas Wella, Clairol, OPI e GHD.
Custos das vendas
O custo das vendas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foi de R$ 553,0
milhões, representando 60,4% da receita líquida do período comparativamente a R$ 453,1 milhões
registrado no mesmo período do ano anterior que equivalia a 55,0% da receita líquida. Esse
incremento de R$ 99,9 milhões, ou 22,1% no custo das vendas, deve-se especialmente (i) ao
aumento de R$106,9 milhões nos custos das matérias primas, embalagens e revenda devido à
forte desvalorização cambial no período tendo em vista que parte da matéria prima (commodities)
da Companhia tem seu preço atrelado ao dólar ou ao euro e de (ii) R$ 2,5 milhões nos custos de
mão de obra devido a reajustes de salários de acordo com convenções coletivas e acordos
coletivos, suportado pelo aumento da inf lação no período. Esses aumentos f oram parcialmente
compensados pela redução de R$ 7,5 milhões nas provisões, perdas e descartes de estoque devido
à melhora em processos de planejamento integrado de produção , além da redução de R$ 2,0
milhões nas depreciações e amortizações.
Lucro bruto
Devido aos fatores acima, o lucro bruto acumulado no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2021 foi de R$ 361,9 milhões contra R$ 370,7 milhões no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020, uma redução de 2,4%, representando uma redução de
R$ 8,8 milhões.
Por consequência, a margem bruta do período ficou 5,4 pontos percentuais menor, atingindo 39,6%
contra 45,0% no mesmo período do ano anterior, em razão do crescimento dos custos das vendas
em 22,1%, percentual superior ao desempenho das receitas no período, que registrou increment o
de 11,1%.
É importante destacar que a companhia tem f eitos esf orços de recomposição de preços para
compensar o impacto do aumento de preço das commodities, da desvalorização cambial e da
inf lação nos custos, valendo-se de estudos de elasticidade de preços, f orça das marcas e contexto
macroeconômico para def inir os percentuais de repasse.
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Despesas com Vendas e Marketing
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021, as despesas com vendas e
marketing f oram de R$ 178,1 milhões, registrando uma redução de R$ 6,1 milhões, ou 3,3%, em
comparação ao mesmo período de 2020, que totalizou R$ 184,3 milhões. Essa redução se deve
principalmente aos seguintes f atores: (i) redução de R$ 11,9 milhões em gastos com propaganda
e publicidade devido à racionalização de investimentos durante o período da pandemia; (ii) redução
de R$ 2,7 milhões em despesas com salários, encargos sociais e outros devido à reestruturação
organizacional, que resultou em redução no número de empregados; (iii) reversão de provisões
para perdas de créditos esperadas no montante de R$ 1,2 milhão positivo ante R$ 3,6 milhões
negativos no mesmo período do ano anterior devido à melhor gestão na concessão e recuperação
de crédito; (iv) redução de R$ 4,6 milhões em despesas de depreciações e amortizações
principalmente devido à redução da f rota de veículos e encerramento da operação do CD de Minas
Gerais; e (v) redução de R$ 4,3 milhões em serviços prestados por terceiros decorrente do esf orço
em busca de economias.
Essa redução f oi parcialmente compensada principalmente por um aumento de (i) R$ 9,0 milhões
em promoções, brindes e amostras para sup ortar o crescimento do negócio; (ii) R$ 8,5 milhões em
serviços de marketing ref letindo o aumento nas verbas de marketing para campanhas da Risqué,
Monange e f ragrâncias, em linha com a estratégia de f ortalecimento das marcas e crescimento dos
negócios; e (iii) R$ 2,0 milhões em pesquisas de mercado para melhor mapear oportunidades .
Despesas Administrativas e Gerais
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021, as despesas administrativas e
gerais foram de R$ 71,4 milhões, registrando uma redução de R$ 4,3 milhões, ou 5,7%, em
comparação ao mesmo período de 2020, que totalizou R$ 75,8 milhões. Essa redução se deve
principalmente à redução de (i) R$ 10,1 milhões em salários, encargos sociais e outros devido à
restruturação do quadro de funcionários que resultou em redução do quadro de colaboradores; e
(ii) R$ 1,3 milhão em despesas com depreciações e amortizações pelo distrato do contrato de
locação do escritório administrativo, tendo em vista a operação da Wella. Essas reduções foram
parcialmente compensadas pelo aumento de R$ 7,2 milhões em serviços prestados em razão da
aceleração em investimentos em serviços de tecnologia.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021, as outras receitas (despesas )
operacionais, líquidas resultaram em uma receita líquida de R$ 18,7 milhões, registrando uma
variação de R$ 31,3 milhões em comparação com o mesmo período de 2020, que totalizou uma
despesa líquida de R$ 12,6 milhões. Essa variação se deve principalmente (i) ao aumento de outras
receitas no montante de R$28,1 milhões, devido principalmente à receita de prestação de serviços
junto à Wella Brasil no montante de R$ 14,9 milhões; (ii) ao aumento na recuperação de sinistros
no montante de R$1,7 milhões, visto que em 2021 tivemos recebimentos de indenizações das
seguradores, por conta da ocorrência de roubo e avarias no transportes de mercadorias, sem
valores correspondentes em 2020; e (iii) a uma despesa de R$ 4,0 milhões registrada no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 em relação à desmobilização de escritório devido
à adoção do plano de trabalho remoto como resultado da pandemia COVID-19 e a mudança de
nosso parceiro de fabricação para produtos de higiene bucal, sem efeito correspondente no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.
Lucro Operacional
Em decorrência dos fatores acima, o lucro operacional acumulado no período de nove meses
encerrados em 30 de setembro de 2021 totalizou R$ 131,1 milhões, representando 14,3% da
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receita líquida ante 11,9% de margem operacional registrado no período de nove meses encerrados
em 30 de setembro de 2020, que totalizou R$ 98,1 milhões, representando um aumento de 33,6%
no período, equivalente ou R$ 33,0 milhões.
Receitas (Despesas) Financeiras, líquidas
No período de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2021, a Companhia registrou receitas
f inanceiras líquidas de R$ 1,4 milhão, ante despesas f inanceiras líquidas de R$ 4,6 milhões
registradas no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020, totalizando um
aumento de R$ 6,0 milhões nas despesas f inanceiras, principalmente devido a (i) redução no
montante de R$6,4 milhões, a qual é registrada devido à variação cambial no período de aquisi ção
e o pagamento, devido à alta volatilidade da moeda estrangeira; e (ii) aumento de R$0,7 milhões
em receitas de investimentos f inanceiros devido à melhor rentabilidade da taxa básica de juros e
CDI (elevando a nossa remuneração). Esses f atores f oram parcialmente compensados por (i)
aumento de R$1,0 milhão em despesas com juros, decorrente principalmente dos juros sobre novos
contratos de arrendamentos assinados no período; e (ii) redução de R$ 0,7 milhão em receita de
juros ativos, devido à redução do co ntas a receber em aberto dos nossos clientes (melhora nos
impactos da COVID).
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
O resultado antes do imposto de renda e da contribuição social totalizou R$ 132,4 milhões de lucro
no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021, representando 14,5% da receita
líquida, contra R$ 93,5 milhões atingidos no mesmo período do ano anterior, ou 11,3% da receita
líquida, um aumento de R$ 38,9 milhões devido a um ganho de 33,6% em performance operacional
e aos ganhos de receita financeira no período.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social no período de nove meses encerrados em 30 de setembro
de 2021 foi de R$ 4,7 milhões negativo contra R$ 1,9 milhão positivo no período de nove meses
encerrados em 30 de setembro de 2020, um aumento de despesa de R$ 6,6 milhões devido a uma
variação negativa de R$ 17,1 milhões em imposto de renda e contribuição social correntes devido
ao aumento do resultado antes do impostos de renda e contribuição social no período, a qual foi
parcialmente compensada por uma variação positiva de R$ 12,4 milhões em imposto de renda e
contribuição social diferidos devido à subvenção para investimentos, apurados no período.
Resultado líquido das operações continuadas
Devido aos fatores acima, o resultado líquido no período de nove meses encerrados em 30 de
setembro de 2021 foi de R$ 127,7 milhões comparativamente ao resultado líquido de R$ 95,4
milhões apresentados no período de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2020. Desta
maneira, o lucro líquido representou 14,0% ante 11,6% de margem líquida e no período anterior,
representando um ganho de R$ 32,3 milhões ou 33,9% superior.
Resultado líquido das operações descontinuadas
O resultado líquido das operações descontinuadas totalizou R$ 73,1 milhões em 30 de setembro
de 2020 com saldo zerado em 30 de setembro de 2021, devido à celebração, em novembro de
2020, de um acordo global para a venda das linhas de negócio de PB e RH, incluindo as marcas
Wella, Clairol, OPI e GHD “Wella”, que passaram a ser reportadas como operações descontinuadas
a partir de 1º de dezembro de 2020. As inf ormações detalhadas das operações descontinuadas
estão especif icadas na nota explicativa 07 das Demonstrações Financeiras encerradas no período
de 30 de setembro de 2021.
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Resultado líquido
Devido aos fatores acima, o resultado líquido no período de nove meses encerrados em 30 de
setembro de 2021 foi de R$ 127,7 milhões comparativamente ao lucro líquido de R$ 168,5 milhões
apresentados no período de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2020, representando
uma queda de R$ 40,8 milhões, ou 24,2%. Desta maneira, o lucro líquido representou 14,0% da
receita líquida ante 20,5% de margem líquida em comparação com o mesmo período de 2020,
representando uma queda de 6,5 p.p. na margem líquida.
Análise comparativa das demonstrações de resultado consolidadas para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Receita Líquida

1.190.050

100,0%

1.267.047

100,0%

Custo das Vendas

(681.480)

-57,3%

(696.191)

-54,9%

-2,1%

508.570

42,7%

570.856

45,1%

-10,9%

Despesas com Vendas e Marketing

(244.066)

-20,5%

(259.310)

-20,5%

-5,9%

Despesas Administrativas e Gerais

(102.960)

-8,7%

(101.835)

-8,0%

1,1%

(4.634)

-0,4%

(77.864)

-6,1%

-94,0%

Lucro Operacional

156.910

13,2%

131.847

10,4%

19,0%

Receitas financeiras

Lucro Bruto

Outras receitas (despesas) operacionais
líquidas

-6,1%

7.126

0,6%

9.677

0,8%

-26,4%

Despesas financeiras

(4.897)

-0,4%

(5.714)

-0,5%

-14,3%

Ganhos (perdas) cambiais, líquidos(as)

(4.461)

-0,4%

(396)

0,0%

1.026,5%

154.678

13,0%

135.414

10,7%

14,2%

Receitas (Despesas) Financeiras,
líquidas

(2.232)

-0,2%

3.567

0,3%

-162,6%

Imposto de renda e contribuição social

(2.102)

-0,2%

5.820

0,5%

-136,1%

Resultado Líquido das operações
continuadas

152.576

12,8%

141.234

11,1%

8,0%

Resultado líquido das operações
descontinuadas

126.372

10,6%

92.383

7,3%

36,8%

Resultado líquido do exercício

278.948

23,4%

233.617

18,4%

19,4%

Resultado Antes do Imposto de Renda
e Contribuição Social

Receita líquida
A receita líquida totalizou R$ 1.190,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, representando uma redução de R$ 77 milhões, ou 6,1%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 1.267,0 milhões, devido aos
seguintes fatores: (i) redução de R$ 23,3 milhões em receita líquida nos produtos capilar e redução
de R$ 72,7 milhões em receita líquida nos produtos de cuidados com o corpo devido
primordialmente à redução no volume de vendas desses produtos, devido às restrições impostas
pela COVID-19 (restrições à circulação, fechamento parcial de comércios em vários municípios,
redução da demanda pelos consumidores). Por outro lado, a receita líquida das categorias de
produtos de fragrâncias e de cosméticos apresentaram crescimento de R$ 17,3 milhões e R$ 1,7
milhões, respectivamente, alavancados pela nova estratégia de rota de mercado no setor de
fragrâncias (vendas e distribuição diretamente pela Companhia, e não mais através de
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distribuidores terceiros, mudança essa efetivada no 2º trimestre de 2020), que resultou em um
aumento no volume de vendas desses produtos, e pelas inovações e novos produtos introduzidos
no mercado pela marca Risqué (coleções Astrologia, Muitas de Mim e K-Pop e lançamento da linha
premium Diamond Gel em fevereiro de 2020).
Custos das vendas
O custo das vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 681,5
milhões, representando 57,3% da receita líquida do período comparativamente a R$ 696,2 milhões
registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que equivalia a 54,9% da
receita líquida. Considerando a queda de 2,1% registrada nos custos das vendas, relativo a R$ 14,7
milhões, os principais fatores para a redução foram: (i) uma redução de R$14,2 milhões nos custos
de mão de obra, e de R$2,4 milhões em depreciação e amortização, em razão da constante busca
por eficiência nas despesas fabris, aliadas a automatização de processos; e (ii) redução de R$18, 4
milhões em outros custos, incluindo custos relativos a mão de obra indireta, energia elétrica e
serviços, também em razão de otimização dos processos fabris. Tais fatos foram parcialment e
compensados pelo aumento na provisão de perdas de estoques de R$ 10,1 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 16,9 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, devido ao menor giro de produtos durante o ano de 2020, em função
da redução no volume de vendas ocasionado pela pandemia da COVID-19. Finalmente, os custos
com matéria prima, embalagem e revenda cresceram R$ 13,5 milhões no período, resultado em
grande parte da forte desvalorização cambial no período tendo em vista que parte da matéria prima
da Companhia tem seu preço atrelado ao dólar ou ao euro.
Lucro bruto
O lucro bruto acumulado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 508,6
milhões contra R$ 570,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, uma
redução de 10,9% ou R$ 62,3 milhões. Desta forma, a margem bruta do período ficou ligeirament e
abaixo da registrada no ano anterior, atingindo 42,7% ante 45,1% no mesmo período do ano
anterior.
Despesas com Vendas e Marketing
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas com vendas e marketing
foram de R$ 244,1 milhões, registrando uma redução de R$ 15,2 milhões, ou 5,9%, em comparação
ao mesmo período de 2019 que totalizou R$ 259,3 milhões. Essa redução se deve principalment e
aos seguintes fatores: (i) redução de R$ 14,3 milhões em despesas com promoções, brindes e
amostras e (ii) redução de R$ 5,6 milhões em outras despesas comerciais, ambas devido à
implementação de novas estruturas organizacionais em áreas de negócio, controle de gastos
discricionários e limitação de verbas de marketing pelas restrições impostas ao negócio pela
COVID-19. Essa redução foi parcialmente compensada pelo aumento de R$ 5,3 milhões em
despesas com provisões para perdas de crédito esperadas decorrente de mudança no perfil de
risco de perda.
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Despesas Administrativas e Gerais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas administrativas e gerais
foram de R$ 103,0 milhões, registrando um aumento de R$ 1,1 milhão, ou 1,1%, em comparação
ao mesmo período de 2020, que totalizou R$ 101,8 milhões. Esse aumento se deve principalment e
aos seguintes fatores: (i) aumento de R$ 2,8 milhões em salários, encargos sociais e outros
decorrente de dissídio coletivo e méritos/promoções; e (ii) aumento de R$ 2,4 milhões em serviços
prestados decorrente de serviços de terceiros contratados. Esse aumento foi parcialment e
compensado pela redução de R$ 1,9 milhão em despesas com viagens e estadas decorrentes das
restrições de circulação impostas pelas autoridades governamentais em decorrência da pandemia
de COVID-19.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as outras despesas operacionais ,
líquidas foram de R$ 4,6 milhões, registrando uma redução de R$ 73,2 milhões em comparação ao
mesmo período de 2019 que totalizou uma despesa líquida R$ 77,9 milhões. Essa redução se deve
principalmente à provisão de perda de créditos de ICMS no montante de R$ 78,0 milhões em 2019,
sem equivalente em 2020. Com a alienação do negócio de Wella, a controlada atualizou o estudo
de recuperabilidade do crédito de ICMS com o novo cenário e constatou uma diminuição na
capacidade de compensação dos créditos, razão pela qual fez o lançamento da provisão em 2019.
Importante ressaltar que os créditos não expiram e permanecem registrados nos livros fiscais e
contábeis.
Lucro Operacional
Como consequência, o lucro operacional acumulado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 totalizou R$ 156,9 milhões, representando 13,2% da receita líquida ante 10,4%
de margem operacional registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que
totalizou R$ 131,8 milhões. Esse aumento na margem operacional decorre principalmente da
redução de custos e despesas operacionais, especialmente respaldado pel a provisão para perda
de créditos de ICMS lançada ao resultado de 2019.
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
O resultado financeiro líquido acumulado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
registrou despesas financeiras líquidas de R$ 2,2 milhões ante receitas financeiras líquidas de R$
3,6 milhões registradas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a
0,2% negativa contra 0,3% positivo da receita líquida.
Os principais efeitos na variação do resultado financeiro líquido foram: (i) R$ 4,1 milhões de perdas
cambiais líquidas em decorrência da forte desvalorização cambial do real frente a outras moedas
estrangeiras no período, especialmente dólar e euro; (ii) de R$2,6 milhões, ou 26,4% de redução
nas receitas financeiras devido aos rendimentos de aplicações financeiras e juros ativos menores
em decorrência da redução no patamar do juros básico (SELIC), que passou de 4,5% em 31 de
dezembro de 2019 para 2,0% em 31 de dezembro de 2020; e (iii) de R$0,8 milhão, ou 14,3% de
redução nas despesas financeiras, principalmente devido à redução de R$0,5 milhão em despesas
referentes ao IOF.
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Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social totalizou R$ 154,7 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando 13,0% da receita líquida, contra R$
135,4 milhões atingidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, ou 10,7% da
receita líquida, o que equivaleu a um aumento no resultado antes do imposto de renda e
contribuição social de R$ 19,3 milhões. Esse incremento, decorre primordialmente do resultado das
operações e da provisão para perda de créditos de ICMS lançada ao resultado de 2019.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
foi de R$ 2,1 milhões comparativamente a R$ 5,8 milhões positivo no exercício soci al encerrado
em 31 de dezembro de 2019. A variação do imposto de renda e contribuição social foi devida à
realização dos créditos de imposto de renda diferidos em 2019 decorrente de prejuízos fiscais, a
qual é avaliada a partir de estudos técnicos aprovados pela Administração.
Resultado líquido das operações continuadas
Como consequência, o lucro líquido das operações continuadas encerrado em 31 de dezembro de
2020 foi de R$ 152,6 milhões, comparativamente ao lucro líquido de R$ 141,2 milhões
apresentados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um
aumento de R$ 11,3 milhões no resultado do período. Desta forma, a margem líquida das operações
continuadas ficou em 12,8% ante 11,1%, respectivamente em 2020 e 2019. A redução de despesas
e custos compensou a redução das receitas do período, o que, aliado à provisão para perda de
créditos de ICMS lançada ao resultado de 2019, proporcionou melhoria de 1,7 p.p. na margem
líquida.
Resultado líquido das operações descontinuadas
O resultado líquido das operações descontinuadas totalizou R$ 126,4 milhões em 31 de dezembro
de 2020 contra R$ 92,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, devido à venda do negócio de Wella,
que passou a ser reportado de forma retroativa como Operações Descontinuadas a partir de 1 de
dezembro de 2020, representando 10,6% e 7,3% da margem líquida em 2020 e 2019,
respectivamente.
Resultado líquido do exercício
O lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 278,9 milhões
comparativamente ao lucro líquido de R$ 233,6 milhões apresentados no período encerrado em 31
de dezembro de 2019. Desta maneira, o lucro líquido do exercício representou 23,4% da receita
líquida ante 18,4% de margem líquida, representando um aumento de 5,0 p.p. na margem liquida.
Considerando o lucro líquido do exercício comparado ao período anterior houve aumento de 19,4%
representando R$ 45,3 milhões de aumento, conforme especificado acima.
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Análise comparativa das demonstrações de resultado consolidadas para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Receita Líquida

1.267.047

100,0%

1.106.817

100,0%

14,5%

Custo das Vendas

(696.191)

-54,9%

(650.174)

-58,7%

7,1%

Lucro Bruto

570.856

45,1%

456.643

41,3%

25,0%

Despesas com Vendas e Marketing

(259.310)

-20,5%

(243.244)

-22,0%

6,6%

Despesas Administrativas e Gerais

(101.835)

-8,0%

(93.157)

-8,4%

9,3%

Outras receitas (despesas) operacionais
líquidas

(77.864)

-6,1%

(6.335)

-0,6%

1129,1%

Lucro Operacional

131.847

10,4%

113.907

10,3%

15,7%

Receitas financeiras

9.677

0,8%

4.907

0,4%

97,2%

Despesas financeiras

(5.714)

-0,5%

(2.275)

-0,2%

151,2%

Ganhos (perdas) cambiais, líquidos(as)

(396)

0,0%

(1.418)

-0,1%

-72,1%

Receitas (Despesas) Financeiras,
líquidas

3.567

0,3%

1.214

0,1%

193,8%

135.414

10,7%

115.121

10,4%

17,6%

5.820

0,5%

(2.237)

-0,2%

-360,2%

Resultado Antes do Imposto de Renda
e Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social
Resultado Líquido das operações
continuadas

141.234

11,1%

112.884

10,2%

25,1%

Resultado líquido das operações
descontinuadas

92.383

7,3%

47.654

4,3%

93,9%

Resultado líquido do exercício

233.617

18,4%

160.538

14,5%

45,5%

Receita líquida
A receita líquida totalizou R$ 1.267 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$ 160,2 milhões, ou 14,5%, comparado ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 1.106,8 milhões, alavancado por
ganho nas diversas categorias devido a : (i) aumento de R$ 13,1 milhões na categoria de produtos
de fragrâncias devido a aumento de volume de vendas em decorrência de mudança de rota de
mercado; (ii) incremento de R$ 17,6 milhões na categoria de produtos de cosméticos devido a
aumento de volume de vendas em decorrência da introdução de inovações e novos produtos ; (iii)
R$ 12,2 milhões de incremento na categoria de produtos capilar devido a aumento de preço dos
principais produtos da categoria; (iv) R$ 117,4 milhões de crescimento na categoria de produtos de
cuidados com o corpo devido a aumento de volume de vendas alavancado pelo novo
posicionamento da marca Monange, que retornou à mídia após 2 anos sem exposição.
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Custos das vendas
O custo das vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 696,2
milhões, representando 54,9% da receita líquida do período comparativamente a R$ 650,2 milhões
registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, que equivalia a 58,7% da
receita líquida. O custo das vendas teve um aumento de 7,1%, equivalentes a R$ 46,0 milhões de
aumento. Esse incremento foi devido: (i) R$ 66,3 milhões (14,7%) de aumento nas matérias primas,
embalagens e revendas devido ao aumento do volume de vendas; (ii) R$ 0,6 milhão (0,6%) de
aumento na mão de obra; e (iii) R$ 1,8 milhão (5,1%) de crescimento nas depreciações e
amortizações. Por outro lado, a perda de estoques teve uma economia de R$ 16,3 milhões devido
à melhoria no processo de planejamento integrado e os outros custos foram reduzidos em R$ 6,3
milhões, considerando melhorias de eficiência operacional fabril.
Lucro bruto
Como consequência, o lucro bruto acumulado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 foi de R$ 570,9 milhões contra R$ 456,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, um ganho de 25%, com um crescimento de R$ 114,2 milhões. Considerando
esse crescimento, a margem bruta do período ficou 3,8 p.p (ponto percentual) superior, atingindo
45,1% contra 41,3% no acumulado de 2018, basicamente pelo aumento das receitas em 14,5%
enquanto os custos cresceram 7,1%, demonstrando melhoria efetiva na margem, em função de
melhor assertividade do portifólio e mix de produtos.
Despesas com Vendas e Marketing
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas com vendas e marketing
foram de R$ 259,3 milhões, registrando um aumento de R$ 16,1 milhões, ou 6,6%, em comparação
ao mesmo período de 2018, que totalizou R$ 243,2 milhões. Esse aumento se deve principalment e
ao aumento de R$ 7,6 milhões em despesas com depreciações e amortizações devido a
investimentos de atualização de nosso parque fabril.
Despesas Administrativas e Gerais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas administrativas e gerais
foram de R$ 101,8 milhões, registrando um aumento de R$ 8,7 milhões, ou 9,3%, em comparação
ao mesmo período de 2018, que totalizou R$ 93,2 milhões. Esse aumento se deve principalment e
aos seguintes fatores: (i) aumento de R$ 4,7 milhões em salários, encargos sociais e outros
decorrente de reajustes salarias por dissídio coletivo e aumentos por mérito/promoção, (ii) redução
de R$ 4,8 milhões em receitas derivadas do contrato de prestação de Serviços entre Coty e HFC
Brasil, empresa não controlada pela Companhia e que foi incorporada em 31 de dezembro de 2018;
e (iii) aumento de R$ 2,2 milhões em despesas com depreciações e amortizações , decorrente da
amortização do direito de uso do imóvel administrativo com base na aplicação do IFRS 16, que até
2018 não possuía ef eito. Esses aumentos foram parcialmente compensados pela redução de R$
5,2 milhões em despesas com aluguéis, decorrentes da aplicação do IFRS 16 a partir de 1º de
janeiro de 2019.
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Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as outras despesas operacionais ,
líquidas foram de R$ 77,9 milhões, registrando um aumento de R$ 71,5 milhões em comparação
ao mesmo período de 2018, que totalizou uma despesa líquida R$ 6,3 milhões. Esse aumento se
deve principalmente pela provisão de perda de créditos de ICMS no montante de R$ 78,0 milhões
em 2019, sem equivalente em 2018. Com a alienação do negócio de Wella, a controlada atualizou
o estudo de recuperabilidade do crédito de ICMS com o novo cenário e constatou uma diminuição
na capacidade de compensação dos créditos, razão pela qual fez o lançamento da provisão em
2019. Importante ressaltar que os créditos não expiram e permanecem registrados nos livros fiscais
e contábeis.
Lucro Operacional
Desta forma, o lucro operacional acumulado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 totalizou R$ 131,8 milhões, representando 10,4% da receita líquida ante 10,3% de margem
operacional registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, que totali zou R$
113,9 milhões. Esse aumento no resultado operacional decorre, principalmente, da melhoria da
performance de vendas e crescimento dos custos em patamar inferior as receitas, permitindo, um
ganho de R$ 17,9, milhões, o que equivale a 15,7% de crescimento no lucro operacional do
exercício.
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
O resultado f inanceiro líquido acumulado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
registrou receitas f inanceiras líquidas de R$ 3,6 milhões ante receitas f inanceiras líquidas de R$
1,2 milhão registradas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando
0,3% da receita líquida em 2019 e 0,1% da receita líquida em 2018, somando um aumento de R$
2,4 milhões nas receitas líquidas, basicamente g erado: (i) pelo aumento de R$ 4,8 milhões nos
ganhos das receitas f inanceiras, notadamente R$ 2,7 milhões em rendimento de aplicações
f inanceiras e R$ 2,0 milhões em juros ativos; e (ii) pelo aumento de R$ 1,0 milhão em g anhos
cambiais líquidos devido à menor volatilidade do dólar em 2019 (que iniciou o ano em R$ 3,85 e
f echou em R$ 4,03), quando comparado a 2018 (dólar no início do ano de R$ 3,26, f echando o ano
em R$ 3,87).. Tais aumentos f oram parcialmente compensados pelo aumento de R$ 3,4 milhões
nas despesas f inanceiras geradas no período, devido principalmente ao aumento de R$ 2,4 milhões
em juros passivos, devido às despesas f inanceiras de arrendamento, que começou a ter ef eito a
partir de 2019 por conta da aplicação do IFRS 16.
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Portanto, o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social totalizou R$ 135,4 milhões
de lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando 10,7% da receita
líquida, contra R$ 115,1 milhões atingidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, ou 10,4% da receita líquida do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento de R$ 20,3 milhões foi possível devido à melhoria de performance no período.
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Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019 foi de R$ 5,8 milhões positivo comparativamente a R$ 2,2 milhões negativos
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esse imposto representou 0,5% positivo
da receita líquida acumulada do ano ante 0,2% negativo do ano anterior. A variação do imposto de
renda e contribuição social foi devida à realização dos créditos de imposto de renda diferidos em
2019 decorrente de prejuízos fiscais, a qual é avaliada a partir de estudos técnicos aprovados pela
Administração.
Resultado líquido das operações continuadas
Como consequência, o lucro líquido das operações continuadas encerrado em 31 de dezembro de
2019 foi de R$ 141,2 milhões, comparativamente ao lucro líquido de R$ 112,9 milhões apresentados
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, um aumento de R$ 28,4 milhões no
resultado do período. Desta forma, a margem líquida ficou em 11,1% ante 10,2%, respectivament e
em 2019 e 2018. O aumento das receitas e ganhos nas receitas financeiras, adicionado pelo
aumento de custos em patamares inferiores aos registrados no crescimento das receitas
proporcionou melhoria de 0,9 p.p. na margem líquida das operações continuadas que passou de
10,2% para 11,1%, respectivamente em 2018 a 2019.
Resultado líquido das operações descontinuadas
O resultado líquido das operações descontinuadas totalizou R$ 92,4 milhões de lucro em 31 de
dezembro de 2019 contra R$ 47,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, devido à venda do negócio
de Wella, que passou a ser reportado de forma retroativa como Operações Descontinuadas a partir
de 1 de dezembro de 2020.
Resultado líquido do exercício
O lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 233,6 milhões
comparativamente ao lucro líquido de R$ 160,5 milhões apresentados no período encerrado em 31
de dezembro de 2018. Desta maneira, o lucro líquido do exercício representou 18,4% da receita
líquida ante 14,5% de margem líquida, representando um aumento de 3,9 p.p. na margem liquida.
Considerando o lucro líquido do exercício comparado ao período anterior houve aumento de 45,5%
representando R$ 73,1 milhões de aumento, conforme especificado acima.
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o
fluxo de caixa da Companhia, a partir de suas demonstrações financeiras:
COMPARAÇÃO ENTRE OS PERÍODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE
2021 E 30 DE SETEMBRO DE 2020
Demonstrações de fluxo de Caixa
(em R$ mil, exceto %)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
Variação de caixa e equivalente de caixa

30 de setembro de
2021

2020

Var.%

25.328

429.668

(94,1%)

(12.686)

(14.653)

(13,4%)

(164.821)

(114.651)

43,8%

(152.179)

300.364

(150,7%)

533

PÁGINA: 201 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$ 25,3 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, comparado a R$ 429,7 milhões gerados
no mesmo período em 2020. Essa redução de R$ 404,3 milhões se deve principalmente (i) ao
consumo de caixa de R$ 124,8 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2021, decorrente do aumento de ativos nas contas a receber - produtos Wella como resultado da
não geração de caixa com as operações Wella no período, cujo fator principal se deu, pois como
as operações de Wella foram vendidas no fim do ano de 2020, o que incluiu a transferência dos
recebíveis de novembro de 2020 para Wella Brasil, não tivemos o efeito de geração de caixa que
esta carteira teria nas atividades operacionais no período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2021, enquanto que tal fato não foi aplicável para o período comparativo de 2020; (ii) consumo
adicional de R$102,8 milhões em estoques para recuperação de níveis ideais de operação após
vendas acima das expectativas nos últimos meses de 2020; (iii) redução de R$ 20,3 milhões na
conta de fornecedores; (iv) aumento de R$ 14.3 milhões nas outras contas a receber; e (iv) redução
de R$ 12,9 milhões no contas a pagar.
O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de R$ 12,7 milhões
no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, comparado a um fluxo consumido de
R$ 14,7 milhões no mesmo período em 2020. Essa redução de caixa aplicado de R$ 1,9 milhão se
deve principalmente a um aumento de R$ 1,2 milhões no recebimento na alienação de ativos.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento apresentou um fluxo consumido de R$ 164,8
milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021, comparado a um fluxo
consumido de R$ 114,7 milhões no mesmo período em 2020. Esse aumento de R$ 50,2 milhões
se deve principalmente ao pagamento de redução de capital de R$ 150 milhões no período findo
em 30 de setembro de 2021, em comparação com o pagamento de redução de capital no valor de
R$ 100 milhões no mesmo período em 2020.
COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Demonstrações de fluxo de Caixa
(em R$ mil, exceto %)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
Variação de caixa e equivalente de caixa

31 de dezembro de
2020

2019

Var.%

518.604

336.109

54,3%

150.483

(80.552)

-286,8%

(370.140)

(413.879)

-10,6%

298.947

(158.322)

-288,8%

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$ 518,6 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$ 336,1 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento de caixa gerado no valor
de R$ 182,5 milhões, ou 54,3%, deveu-se, principalmente pela variação do saldo de contas a
receber de clientes e produtos Wella, que sofreu um efeito positivo de R$ 173,5 milhões no ano de
2020, visto que as vendas do último trimestre de 2019, que acabam em sua maioria tendo o efeito
caixa apenas no primeiro trimestre de 2020 foram superiores às vendas do último trimestre de 2018,
cujo efeito caixa ocorre no início de 2019. Adicionalmente, em 2020 a Companhia conseguiu dilatar
o prazo de pagamento junto aos seus fornecedores, o que contribuiu positivamente em R$ 86,4
milhões o caixa em 2020, se comparado a 2019. Por fim, o aumento de R$45,3 milhões no lucro
líquido em 2020 também contribuiu para o aumento de fluxo de caixa das atividades operacionais ,
e decorreu, principalmente, da redução de gastos operacionais em 2020.
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O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo gerado de R$ 150,5 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a um fluxo aplicado de R$
80,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019. Ess e aumento de R$ 231,0
milhões deveu-se, principalmente, a pagamento relacionados à incorporação dos ativos líquidos da
HFC Brasil em 2019, no montante de R$ 50,2 milhões (valor pago efetivamente pela operação foi
de R$ 60,0 milhões, compensado por um caixa incorporado de R$ 9,8 milhões), enquanto em 2020
houve a alienação do negócio de Wella gerando o recebimento de R$ 166,4 milhões.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento apresentou um fluxo aplicado de R$ 370,1 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$ 413,9 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Ess a redução de caixa aplicado no valor
de R$ 43,8 milhões deveu-se, principalmente à redução de capital pago aos acionistas em 2020 a
título de pagamentos de redução de capital, valor que foi R$ 50,0 milhões inferior ao exercício
anterior.
COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Demonstrações de fluxo de Caixa
(em R$ mil, exceto %)

31 de dezembro de
2019

2018

Var.%

Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais

336.109

273.515

22,9%

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(80.552)

(42.929)

87,6%

(413.879)

(67.394)

514,1%

(158.322)

163.192

-197,0%

Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
Variação de caixa e equivalente de caixa

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$ 336,1 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a um fluxo de caixa gerado de
R$ 273,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa variação
positiva de R$ 62,6 milhões, ou 22,9%, deveu-se, principalmente, à melhoria de lucro líquido, que
foi R$ 73,1 milhões maior em 2019 do que quando comparado com 2018, impulsionado pelo
crescimento das vendas, bem como pela incorporação da HFC Brasil, ocorrida em 31 de dezembro
de 2018 e que, portanto, começou a surtir efeito no resultado da Companhia apenas em 2019.
O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo aplicado de R$ 80,5 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a um fluxo aplicado de R$
42,9 milhões do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Ess e aumento de caixa
aplicado no valor de R$ 37,6 milhões, ou 87,6%, deveu-se, principalmente, a pagamentos
relacionados à incorporação da controlada HFC no Brasil em 2019, que gerou um dispêndio líquido
de caixa de R$ 50,2 milhões (R$ 60,0 milhões pagos na transação, deduzidos do caixa incorporado
de R$ 9,8 milhões). Esse aumento foi parcialmente compensado por uma redução de R$12, 5
milhões em aquisição de ativo imobilizado no período.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento apresentou um fluxo aplicado de R$ 413,9 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 67,4 milhões aplicados
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Ess e aumento de caixa aplicado no
valor de R$ 346,5 milhões deveu-se, principalmente, ao pagamento de R$ 400 milhões aos
acionistas em 2019 a título de redução de capital. Esse aumento foi parcialmente compensado pelo
pagamento de mútuo junto à HFC Brasil em 2018, no montante de R$ 66,6 milhões, sem efeito
correspondente de 2019.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

resultados das operações da Companhia
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas da Companhia, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 e nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, foram sustentadas pelos
seguintes desempenhos:
•

Cuidados com o Corpo

A Receita Líquida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 fechou em R$ 607,8
milhões, um crescimento de 7,7% comparado ao mesmo período em 2020, e representou 66,4%
das vendas da Companhia. Diante de um cenário ainda com restrições econômicas da COVID-19,
a performance de vendas foi sustentada pelo bom desempenho da linha de desodorantes e de
hidratantes para corpo, com os lançamentos das linhas de desodorante Toque Seco e Detox, a
entrada nas linhas de sabonete líquido com a marca Monange e o relançamento da marca Bozzano,
focada no segmento de produtos cosméticos masculinos.
A Receita Líquida fechou 2020 em R$804,9 milhões, um crescimento de 5,9% versus 2018 e
representando 67,6% da Receita Líquida da companhia em 2020, sendo esta a categoria de maior
representatividade e composto por desodorantes, hidratantes para corpo, protetor solar, higiene
bucal, produtos para barba e sabonete líquido, através das marcas, entre outras, Monange,
Bozzano, Paixão, Sanifill, Bitufo, Adidas e Cenoura & Bronze. A Receita Líquida em 2020 foi
impactada pelas restrições econômicas do COVID-19, notadamente durante o segundo trimestre
de 2020, tendo terminado o ano -8,3% versus 2019.
•

Capilar

A Receita Líquida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 fechou em R$ 143,6
milhões, representando 15,7% das vendas da Companhia e representando uma redução de 4,4%
em comparação com o mesmo período em 2020, a qual é explicada pela descontinuidade das
operações referentes à venda das linhas de negócio de PB e RH, anunciado em novembro de 2020,
incluindo as marcas Wella, Clairol, OPI e GHD. Entretanto, a Companhia vem focando nessa
categoria para execução no ponto de venda da masterbrand Monange e o relançamento da marca
Bozzano.
A Receita Líquida encerrou 2020 em R$ 205,5 milhões, uma redução de -5,2% versus 2018 e
representando 17,3% da receita Líquida da companhia em 2020 com linhas de xampu,
condicionador e tratamento capilar, tintura e gel modelador, através das marcas Monange, Biocolor,
Bozzano e NY Looks. A linha de produtos capilares Monange foi relançada em 2019 com um novo
posicionamento frente ao consumidor, alavancando as vendas da categoria em +5,6% versus 2018,
porem tendo revertido performance ao longo de 2020.
•

Cosméticos

A Receita Líquida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 fechou em R$ 120,5
milhões, representando 13,2% da receita líquida da Companhia no período, e entregando um
crescimento acumulado de 27,5% alavancado (i) pela performance da inovação Risqué Diamond
Gel que, posicionada em um segmento de preço mais elevado, proporciona uma melhoria de mix,
(ii) pela performance da parceria Risqué Friends, desenvolvida através da metodologia de
entendimento de consumidores via plataformas digitais e (iii) pela redução das restrições de
circulação impostas pela pandemia da COVID-19.
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A Receita Líquida fechou 2020 em R$146,8 milhões, representando 12,3% da Receita Líquida da
companhia neste mesmo ano, e entregando um crescimento acumulado de 15,0% em dois anos
alavancado pelas constantes inovações na marca Risque, líder do mercado de esmaltes (fonte:
Nielsen Retail 2020), através do lançamento de coleções, tais como Astrologia, Muitas de Mim e KPop; parcerias com Coca-Cola e Warner Brothers; e introdução da linha Diamond Gel posicionado
em um categoria de preço mais elevado.
•

Fragrâncias

A Receita Líquida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 atingiu
R$ 43,0 milhões, um crescimento de 198,6% comparado ao mesmo período de 2020 devido a
implementação de uma operação com faturamento direto pela Coty Brasil aos clientes, permitindo
lançar inovações com maior eficiência e capturar sinergias de preço. A categoria de fragrâncias
representou 4,7% das vendas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021,
comparado a 1,7% no mesmo período em 2020.
A Receita Líquida atingiu R$ 32,9 milhões em 2020 e tem crescido de forma significativa nos últimos
2 anos com a implementação de uma operação com faturamento direto pela Coty Brasil aos
clientes, permitindo lançar inovações com maior eficiência e capturar sinergias de preço. A
categoria de fragrâncias representou 2,8% das vendas em 2020, versus 0,2% em 2018.
Descrevemos a seguir a composição da receita líquida por categoria nos períodos de 30 de
setembro de 2021 comparado com 30 de setembro de 2020 e dos exercícios de 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018, conforme a seguir:
30/09/2021 30/09/2020
Em R$ milhões

Var.3T21/
3T20

2020

2019

Var.
2020/
2019

2018

Var.
2019/2018

Fragrâncias

43,0

14,4

198,6%

32,9

15,6

111,1%

2,5

524,7%

Cosméticos

120,5

94,5

27,5%

146,8

145,1

1,2%

127,6

13,7%

Capilar

143,6

150,2

-4,4%

205,5

228,8

-10,2%

216,6

5,6%

Cuidados com o corpo

607,8

564,6

7,7%

804,9

877,5

-8,3%

760,0

15,4%

Total

914,9

823,7

11,1%

1.190,1

1.267,0

-6,1%

1.106,7

14,5%

(ii)

fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

Fatores como os mencionados no item 4.1 de risco deste Formulário de Referência e fatores
macroeconômicos podem afetar diretamente o resultado operacional da Companhia,
principalmente: (i) taxa de câmbio; (ii) preço dos produtos commodities; (iii) aumento das matérias
primas; (iv) taxa de inflação.
Ademais, a Companhia registrou uma descontinuidade de negócios no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2021, referente à alienação dos negócios Wella, sem efeito
correspondente no mesmo período de 2020.
Por outro lado, outros fatores externos também podem afetar os resultados operacionais, incluindo
a condição financeira e liquidez da Companhia como: (i) condições econômicas no Brasil e no
exterior; (ii) pandemias com desmembramento global como o caso da Covid-19; (iii) condições de
demanda por produtos beleza (iv) alterações de alíquotas de impostos e mudanças na
regulamentação dos produtos comercializados.
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(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
As variações e modificações devido a preços finais são repassados ao cliente final.
Essas variações podem ser relacionadas diretamente ao câmbio e/ou inflação e/ou aumento dos
preços de matérias primas e embalagens ao volume de comercialização, por parte dos nossos
fornecedores, gerando excesso ou falta de produto no mercado.
(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
Variação nas taxas de juros: a redução na taxa de juros nos últimos anos, impactou de maneira
positiva, principalmente os custos financeiros líquidos da Companhia, (i) reduzindo os custos de
dívida líquida atrelados ao CDI, entretanto por outro lado (ii) reduzindo taxas de descontos por
partes de fornecedores. No entanto, devido ao baixo nível de endividamento da Companhia,
varrições nas taxas de juros tendem a ter impactos materialmente pequenos no nosso resultado.
Taxa de câmbio: as mudanças frequentes no câmbio nos últimos anos resultam em impacto
principalmente no preço final do produto ao cliente, os quais tem suas principais matérias primas
dolarizadas. Adotamos uma estratégia de que nos permite gerenciar de maneira eficiente os nossos
custos e contamos com diferenciais para reduzir potenciais impactos provenientes de variações
cambiais, tais como: nossa infraestrutura integrada de ponta a ponta resulta em otimização do
custos, política de hedge cambial para termos visibilidade, definição de preços claros com o
gerenciamento da receita, amplo portfólio de produtos de cuidados pessoais que garante escala
enquanto o de beleza impulsiona a expansão de margem e nossas marcas resilientes com
execução clara nos pontos de vendas.
Cerca de 50% de nossos custos de materiais estão atrelados à moeda local, enquanto a parcela
restante está atrelada ao dólar e ao euro.
Inflação: os custos de inflação podem não ser diretamente repassados aos nossos preços, pois
dependem de fatores como preço das commodities, câmbio, produção com excesso ou escassez
por parte dos fornecedores e, de acordo com a demanda, podendo gerar impacto na rentabilidade
final. Nossa estratégia de precificação leva em consideração impactos da pressão inflacionária em
nossos custos, especialmente monitorando as variações de preços nas matérias primas atreladas
a preços das commodities (principalmente alumínio, resinas plásticas e gases), que representam
quase 50% do total de nossos custos.
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Efeito das variações das taxas de câmbio e inflação:
31 de dezembro de
2020

2019

2018

Crescimento do PIB (a)

-4,10%

1,14%

1,12%

Inflação - IGP-M (b)

23,14%

7,30%

7,54%

Inflação - IPCA (c)

5,17%

4,31%

3,75%

CDI (d)

2,75%

6,0%

6,4%

TJLP (e)

4,6%

6,2%

6,7%

Taxa de câmbio - fechamento R$ por USS$ 1,00 (f)

5,2

4,0

3,9

Fontes:
(a) e (c ) IBGE
(b) Índice Geral de Preços - Mercado - FGV
(d) BNDES
(e) e (f) Banco Central
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2020, a Companhia anunciou a venda do negócio Wella, de beleza profissional e varejo. Como
consequência, tais negócios passaram a ser reportados como Operações Descontinuadas a partir
do exercício social de 2020.
Em 1 de junho de 2020, a Coty Inc. (controladora da Coty Brasil) e a Rainbow UK Bidco Limited,
entidades constituídas no Reino Unido, celebraram um acordo global, por meio do qual a Coty Inc.
venderia 60% de participação nas suas linhas de negócio de Wella de beleza profissional e varejo à
Rainbow.
Em 30 de novembro de 2020, a Coty Brasil e a Savoy Indústria de Cosméticos S.A., detidas
indiretamente por Coty Inc., e a Wella Brasil Ltda., detida indiretamente por Rainbow, celebraram o
Local Implementation Agreement, documento que dispõe sobre as regras específicas aplicáveis à
implementação da Venda no Brasil.
No Brasil, foi estabelecida a alienação do negócio de Wella de beleza profissional e varejo através
da venda de determinados ativos, transferência de empregados e cessão de contratos da Coty Brasil
e da Savoy para a Wella.
O Local Implementation Agreement prevê um período de transição regido por novos contratos
celebrados entre as sociedades brasileiras objetivando segregar os negócios de Wella de beleza
profissional e varejo (“carve-out”). As partes concordaram em estruturar o “carve-out” em duas fases,
que foram denominadas de “First Closing” e “Second Closing”.
1º parte (“First Closing”): a primeira parte teve início em 30 de novembro de 2020, e compreende a
venda do acervo líquido relativo às atividades de vendas e marketing dos negócios de Wella de
beleza profissional e varejo (tais como computadores e outros imobilizados de escritório), cessão de
contratos e transferência de empregados, todos relacionados com funções estratégicas do negócio.
Durante essa primeira fase, a Coty Brasil continuará a desempenhar parte das funções que vinha
realizando, como adquirir e vender todo o estoque de produtos, matéria-prima e produtos acabados
em seu nome próprio, mas de acordo com a orientação da Wella, no âmbito de um contrato de
prestação de serviços de gestão estratégica celebrado entre Wella e Coty Brasil.
Também foram transferidos à Wella determinados recebíveis referentes ao negócio de beleza
profissional e varejo, além dos contratos de trabalho de determinados funcionários, juntamente com
seus valores envolvidos. Incluímos abaixo nesta nota, os efeitos no resultado consequentes deste
assunto.
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2º parte (“Second Closing”): prevista para ser implementada somente quando a Wella obtiver todas
as licenças para comercializar os produtos, momento em que deverão ser transferidos para a Wella
os ativos, contratos de empregados e contratos comerciais vinculados ao negócio adquirido que não
foram transferidos por meio do First Closing.
O estoque de produtos de Wella de beleza profissional e varejo da Coty Brasil será vendido à Wella
após o Second Closing, por um preço definido a partir do valor justo do estoque. A baixa do estoque
e o reconhecimento do ganho ou perda decorrente da venda serão lançados no resultado da Coty
Brasil quando a venda for efetivada.
Como consequência do acordo de compra e venda assinado com a Wella Brasil, a partir de 01 de
dezembro de 2020 a Coty Brasil passou a atuar como agente nas operações de fabricação e venda
dos produtos de Beleza Profissional e varejo de Cabelo, em concordância com o disposto no CPC
47. Em decorrência disso, mensalmente, a Coty Brasil vem apurando o resultado líquido dessa
operação e reclassificando todos os efeitos para uma conta específica de saldos a pagar para Wella.
Além disso, a Companhia também reclassifica mensalmente as posições de estoques e recebíveis
decorrentes dessas operações, para uma conta de valores a receber - partes relacionadas.
Em 31 de dezembro de 2018, foi aprovada a incorporação da HFC Brasil Comércio de Cosméticos
Ltda. pela Coty Brasil. A incorporação teve por finalidade a reorganização societária, gerando
aumento de eficiências operacionais, comerciais, administrativas e de gestão, otimizando e
reduzindo os custos administrativos e operacionais, implicando em melhorias significativas na
produtividade e lucratividade do grupo. Por ser uma incorporação envolvendo companhias sob
controle comum, esta transação não gerou ganhos ou perdas para a Coty Brasil.
Para maiores informações, veja os itens 15.7 e 15.8 deste Formulário de Referência.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária
envolvendo a Companhia e sociedade de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item
15.7 deste Formulário de Referência. Os efeitos das aquisições realizadas pela Companhia
encontram-se descritos no item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
(c)

eventos ou operações não usuais

Os Diretores da Companhia informam que não houve no último exercício social, quaisquer eventos
ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se
espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da
Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no
parecer do auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Alterações às IFRSs e novas interpretações de aplicação obrigatória a partir de 01 de janeiro de
2020, passaram a vigorar na Companhia e suas controladas as seguintes normas:
•

Atualizações do NBC TG 26 (R5) E NBC TG 23 (R2): As revisões do NBC TG 26 (R5)
/IAS 1 e do NBC TG 23 (R2) /IAS 8 fornecem uma nova definição de materialidade e como
essa pode influenciar as decisões tomadas pelos usuários primários, que foram analisadas
pela Administração e não trouxeram impactos para a apresentação das Demonstrações
Financeiras da Companhia e de suas controladas.

•

Atualizações do NBC TG 15 (R1): As alterações do NBC TG 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 output - 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 - saída de recursos. Essas alterações
não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, mas podem impactar períodos futuros se a Companhia operar com quaisquer
combinações de negócios.

•

Atualizações do NBC TG 15 (R1): As alterações do NBC TG 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 output - 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 - saída de recursos. Essas alterações
não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, mas podem impactar períodos futuros se a Companhia operar com quaisquer
combinações de negócios.

•

Revisão do NBC TG 00 (R2): A nova revisão do NBC TG 00 (R2) traz novos conceitos,
fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos, além
de esclarecer alguns conceitos importantes. A Companhia entende que essa revisão não
trouxe impacto para as suas demonstrações financeiras individuais e Consolidadas.
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•

Deliberação CVM nº 854/2020: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou em 24
de abril 2020, a Deliberação CVM 854, que aprova o Documento de Revisão de
Pronunciamentos Técnicos nº 15. O documento aprova e torna obrigatório, para as
companhias abertas, as alterações nos Pronunciamentos Técnicos NBC TG 38, NBC TG
40 (R1) e NBC TG 48, emitidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), em
decorrência da Reforma da Taxa de Juros de Referência e está correlacionada com a
revisão aprovada pelo International Accounting Standards Board (IASB) em setembro de
2019 (IBOR Reform – phase 1), em função do processo de reforma da taxa de juros de
referência, relacionada com a previsão de descontinuidade do uso da London Interbank
Offered Rate (LIBOR) como taxa de juros de referência após 2021. A Administração
entende que estas emendas e a deliberação da CVM não apresentaram impactos
significativos nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas.

•

Deliberação CVM nº 859/2020: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou em 7 de
julho de 2020, a Deliberação CVM 859, que aprova o Documento de Revisão de
Pronunciamentos Técnicos nº 16. O documento aprova e torna obrigatório, para as
companhias abertas, as alterações nos Pronunciamentos Técnicos NBC TG 16, emitido
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), e está correlacionada com a revisão
aprovada pelo International Accounting Standards Board (IASB) em 2020, em função dos
impactos causados nos arrendamentos em decorrência da COVID-19. Durante o exercício
de 2020, não houve negociação ou benefícios concedidos pelos proprietários dos imóveis
arrendados pela Companhia, e, portanto, tal deliberação não trouxe impacto.

(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os efeitos significativos como resultado das alterações em práticas contábeis no exercício corrente
e nos últimos três exercícios sociais estão descritos no item (a) acima.
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(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Companhia nos
últimos três exercícios sociais, foram emitidos com ênfase conforme segue abaixo.
Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Conforme descrito na nota explicativa nº 2.22 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, os valores correspondentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e reapresentados em decorrência
da adequação de divulgações adicionais em conexão com o pedido de registro de companhia
aberta na Comissão de Valores Mobiliários ‐ CVM e para refletir ajustes e reclassificações
necessários, conforme previsto no pronunciamento técnico CPC 23 ‐ Políticas Contábeis, Mudança
de Estimativa e Retificação de Erro. A opinião do auditor independente não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Operações descontinuadas
As notas explicativas nº 2.22 e nº 8 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
apresentam reapresentações e divulgações em decorrência dos efeitos da classificação dos ativos
e passivos do negócio de “Professional Beauty” e “Retail Hair” como operação descontinuada, como
previsto no pronunciamento técnico CPC 31‐ Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada (IFRS 5). A opinião do auditor independente não contém ressalva relacionada a
esse assunto.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
Os Diretores da Companhia entendem 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 pela administração da Companhia, baseadas
no seu conhecimento e na sua experiência, 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 da Companhia 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.
A seguir estão os principais julgamentos, estimativas e premissas contábeis utilizadas na
preparação das demonstrações financeiras que, se alteradas, podem gerar um efeito significativo
na posição patrimonial e resultados divulgados:
Impostos de renda e contribuição social diferidos
São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferidos com base nas diferenças
entre o valor contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base tributária dos ativos e
passivos, utilizando as alíquotas em vigor. A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos
ativos em termos de possibilidade de recuperação, com base nas estimativas de lucro e no nível
de lucro real tributável futuro, de acordo com o planejamento estratégico aprovado pelo Conselho
de Administração.
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos tributários, trabalhistas e cíveis que
são classificados de acordo com o risco de perda: provável, possível e remoto. A análise quanto a
probabilidade de perda baseia-se nas informações de seus assessores legais para constituição de
provisões suficientes para cobrir eventuais perdas com processos judiciais e administrativos.
Testes de redução ao valor recuperável do ativo intangível
Para os ativos intangíveis de vida útil definida, a Companhia avalia a existência de evidências que
possam indicar que o seu valor contábil não seja mais recuperável pela sua utilização. O valor
recuperável foi calculado com base no valor em uso, tendo sido determinado em relação à unidade
geradora de caixa em que estes ativos intangíveis estavam vinculados.
Em relação à determinação do valor recuperável dos ativos intangíveis relativos ao ágio na
aquisição de investimentos em Companhias, os seus respectivos valores foram devidamente
alocados ao único segmento que a Companhia reporta.
Dessa forma, o teste de impairment para o ágio foi realizado tomando os fluxos de caixa futuros
projetados para os próximos 7 anos da Companhia. Para a determinação do valor recuperável, três
principais premissas foram utilizadas na elaboração do teste: (i) taxa de crescimento alinhada com
o Planejamento de 5 Anos (5 Year Plan); (ii) taxa de crescimento das vendas de 4,5% do sexto ao
sétimo ano e (iii) taxa de desconto representativa ao custo médio ponderado de capital da
Companhia de 14% a.a. A perpetuidade foi calculada considerando as mesmas premissas do último
período. Essa análise não indicou a necessidade de reconhecimento de perdas desse ativo de
perdas desse ativo em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020. Já em 30 de setembro de 2021, não
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foram identificados indícios de necessidade de reduzir os saldos de ativos intangíveis registrados
nas demonstrações financeiras.
Provisão para perdas esperadas em contas a receber de clientes
A provisão para perdas esperadas em contas a receber de clientes é estimada a partir da
ponderação dos riscos de perdas de cada grupo do aging list, considerando os diferentes riscos de
acordo com a operação de cobrança além da ponderação do risco de mercado e das perdas
históricas.
Provisão para perdas nos estoques
A provisão para perdas nos estoques é estimada utilizando-se de metodologia para contemplar
produtos descontinuados, materiais com giro lento, materiais com prazo de validade expirado ou
próximo da data de expiração e materiais fora dos parâmetros de qualidade.
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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

A Companhia possui arrendamentos mercantis operacionais com prazo inferior a 12 meses ou de
baixo valor, e que são reconhecidos como despesas em base linear ao longo do prazo de
arrendamento, de acordo com o CPC 06 – Arrendamentos, correspondendo a um montante total
em aberto de R$ 67,5 milhões em 30 de setembro de 2021. Ademais, não existem ativos e passivos
detidos pela Companhia que não estão registrados em seus balanços patrimoniais.
(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 corrente e no último exercício social.
(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 corrente e no
último exercício social.
(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 corrente e no último exercício social.
(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 corrente e
no último exercício social.
(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 corrente e ao último exercício social.
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10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao último exercício social.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao último exercício social.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao último exercício social.
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10.8 - Plano de negócios
(a)

investimentos
(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

A Companhia investiu nos primeiros nove meses de 2021 R$ 14,1 milhões, direcionado
especialmente para suportar expansão da capacidade e atualização de sistemas de tecnologia da
informação.
Ao longo dos últimos três anos a Companhia investiu R$ 326,1 milhões, dos quais R$ 112,8 milhões
no período de 2020, para trazer constantes inovações ao mercado e assegurar que seu parque
industrial e tecnológico atendesse à evolução requerida no período. Destacam-se:
(i) 73% do valor total dos 3 anos, sendo 64% do valor do último período, para atividades de
marketing e pesquisa & desenvolvimento de forma a assegurar inovações de qualidade e
conectadas com os anseios de nossos consumidores, além de execução de comunicação das
marcas com propaganda, publicidade e promoções. Podemos destacar a introdução de Risque
Diamond Gel e comunicação da marca Monange.
(ii) 25% do valor dos 3 anos, sendo 33% do valor do último período, para atividades de
investimento em ativos, de forma a garantir a atualização e adaptação do parque industrial às
inovações do período e as normas regulatórias.
(iii) 2% do valor dos 3 anos, sendo 4% do valor do último período, para atividades de tecnologia,
incluindo a recente atualização da plataforma ERP ECC para a mais recente versão do mercado.
Ao longo dos próximos anos, a Companhia pretende continuar investindo em diversas frentes para
suportar seu crescimento, como foco em marketing & pesquisas para assegurar o lançamento de
novos produtos, mas também em maquinário, para assegurar a produção das inovações em escala
na eficiente planta localizada em Goiás, e em tecnologia, para suportar a estratégia digital.
Nosso objetivo é sermos líderes em penetração na classe média nos mercados de beleza e cuidados
pessoais, com um posicionamento destacado na democratização da beleza, com preço justo e
qualidade suportados por um ecossistema local moderno e autônomo. Estamos focados e
trabalhando para ampliarmos nossa participação no mercado de varejo do Brasil e se destacar como
a companhia com a marca guarda-chuva líder em beleza masculina com Bozzano, estar entre as
três primeiras companhias em cuidados pessoais femininos, a companhia líder em cosméticos, estar
entre os três primeiros em cuidados com a pele e entre os três primeiros em fragrâncias. Para atingir
nossas metas, adotamos uma estratégia de suporte contínuo às nossas marcas com um forte plano
de inovação e execução no ponto de venda, acelerado pela expansão digital, ampliação do portfólio
de produtos chaves de beleza que também alavancarão nossa penetração em canais de crescimento
acelerado e expansão geográfica para atendimento de outras regiões.
Conforme informado ao longo deste Formulário de Referência, os efeitos decorrentes da pandemia
da COVID-19 impactaram a economia como um todo. Entretanto, na data deste Formulário de
Referência, a administração da Companhia não vislumbra quaisquer alterações em seu plano de
expansão em decorrência dos impactos da pandemia de COVID-19. Para maiores informações a
respeito dos impactos da COVID-19 na Companhia, ver item 10.9 deste Formulário de Referência.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A fonte de financiamentos basicamente é obtida basicamente através da geração de caixa
operacional da Companhia, que tem se demonstrado resiliente e saudável ao longo dos últimos anos.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A operação de desinvestimento na Wella Brasil se apresenta 100% completa na data deste
Formulário de Referência.
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(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que não houve a aquisição de quaisquer plantas, equipamentos ou
outros ativos que possam influenciar de maneira significativa a capacidade produtiva da Companhia.
(c)

novos produtos e serviços
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

(ii)
montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

(iv)

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

A Companhia possui um plano de lançamentos de novos produtos que estão alinhados com as
tendências do mercado e com sua estratégia de crescimento.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Despesas com publicidade, patrocínios, parcerias e convênios
A Companhia não conta com patrocínios, parcerias e convênios. Além disso, as despesas de
publicidade da Companhia encontram-se descritas no item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.
Análise dos impactos da COVID-19 nas atividades da Companhia
O contexto turbulento causado pela COVID-19 criou uma crise com repercussões no país, cujas
consequências sociais e econômicas impactam a vida das pessoas e Companhias.
Para administrar a volatilidade trazida pela pandemia, a companhia criou um comitê multifuncional
com a liderança a fim de endereçar ações de forma a proteger a saúde dos colaboradores e mitigar
os possíveis impactos financeiros, adotando as recomendações de saúde dos órgãos competentes.
Entre elas: (1) orientações e dicas semanais para combate ao alastramento do vírus através dos
canais de comunicação internos; (2) testagem em massa para COVID-19 em datas chaves e medição
diária de temperatura dos colaborados da fábrica e do centro de distribuição; (3) produção e doação
de álcool em gel para o Governo do Estado de Goiás, para a prefeitura de Senador Canedo e para
colaboradores; (4) adoção de trabalho remoto para todos os colaboradores das áreas
administrativas; (5) cuidado extra com os colaboradores dos grupos de risco em todas as áreas
(afastamento temporário dos colaboradores dos grupos de risco); (6) doações a entidades não
governamentais.
Seguindo as regras e recomendações emitidas por autoridades governamentais, a Companhia
fechou sua fábrica e centro de distribuição no Estado de Goiás e no Estado do Rio de Janeiro em
um esforço para conter o contágio do COVID-19 durante três semanas no mês de abril de 2020, e
novamente durante três semanas no mês de abril de 2021.
Em decorrência do fechamento e/ou da operação com restrições (inclusive com horário reduzido)
dos canais diretos e indiretos de venda da Companhia, incluindo farmácias, salões de beleza e lojas,
o volume de vendas e a receita da Companhia foram, e podem continuar a ser afetados. Ainda,
registramos um impacto de absorção de custos em 2020 devido à paralização temporária da nossa
fábrica naquele ano no montante de R$5,3 milhões. Em 2021, registramos o mesmo impacto de
absorção de custos no montante de R$5,8 milhões devido à nova parada temporária da fábrica.
A Companhia continua com todas as medidas de biossegurança adotadas desde meados de 2020
para garantir a saúde de seus colaboradores e a mitigação de contágio, tais como trabalho remoto,
quando possível, testagem em massa para COVID-19 em datas chaves e medição diária de
temperatura dos colaborados da fábrica e do centro de distribuição.
Em setembro de 2021, os colaboradores da fábrica foram imunizados com a 2ª dose da vacina contra
a COVID-19, fornecida pela Prefeitura Municipal de Senador Canedo (GO), seguindo os critérios de
vacinação de grupos prioritários aplicáveis à época aos trabalhadores da indústria no município. Essa
iniciativa elevou os indicadores da vacinação dentro da companhia, no fim do 3º trimestre 2021, para
96% de funcionários vacinados com a primeira dose e 67% vacinados com a segunda dose.
Com base nas informações disponíveis, não identificamos neste momento outras atualizações
relevantes a serem divulgadas em decorrência dos impactos causados pela COVID-19 nas
operações e na posição financeira individual e consolidada da Companhia.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Desta forma, a
Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer
natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de
suas controladas.
(a)

objeto da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)

período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(d)

valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
(a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de
Referência
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões
que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso,
explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que a
ele se reportam
Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por no
mínimo 5 membros e no máximo 7 membros, 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 2 ou 20%, o que for maior, 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:
•

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições;

•

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

•

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações;

•

manifestar-se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades controladas
e coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão e transformação,
(b) aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e (c) alteração de seus contratos sociais
e regimentos internos;

•

indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;

•

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

•

nomear e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades controladas
pela Companhia;

•

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

•

autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da
Companhia, exceto se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto social.

•

a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias, em
favor de terceiros;

•

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

•

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

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

•

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

Ainda, estarão sujeitos à aprovação do Conselho de Administração: (i) qualquer mudança substancial
na estratégia da Companhia; (ii) a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio,
sociedade em conta de participação ou empreendimento similar; (iii) a aprovação do orçamento anual
e de alterações importantes a ele relativas; (iv) qualquer acordo em ação judicial ou procedimento
arbitral envolvendo valor igual o superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em
sua primeira reunião anual; (v) uma vez ultrapassado o limite global previsto no orçamento anual, a
assunção de dívidas e/ou celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior ao
montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, seja em uma
única operação ou em uma série de operações relacionadas; (vi) investimentos de capital individuais
não previstos no orçamento anual cujo valor seja igual ou superior ao montante definido pelo
Conselho de Administração em sua primeira reunião anual; (vii) a celebração de qualquer contrato,
acordo ou compromisso (exceto assunção de dívidas e contratos financeiros, os quais são regidos
pelo disposto no item (v) acima) não previsto no orçamento anual e não relacionado à manutenção
do giro normal das atividades mercantis da Companhia que represente obrigação em valor igual ou
superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, em
uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; (viii) a aquisição, venda ou
alienação de ativos fixos da Companhia não prevista no orçamento anual e que envolva valor igual
ou superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual,
seja em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; (ix) a renúncia, pela
Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo valor seja igual ou superior ao
montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, em uma única
operação ou em uma série de operações relacionadas; e (x) a prática de qualquer dos atos acima
mencionados pelas sociedades controladas pela Companhia.
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Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia é órgão de assessoramento vinculado diretamente ao
Conselho de Administração da Companhia, de caráter permanente. O Comitê de Auditoria será
composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos e destituíveis pelo
Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo que: (i)
ao menos 1 (um) deles deverá ser conselheiro independente da Companhia; (ii) ao menos 1 (um)
deles deverá ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e (iii) o mesmo
membro poderá acumular as duas características previstas nos incisos (i) e (ii) acima. O Comitê de
Auditoria terá as seguintes atribuições e responsabilidades:
(i)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
(iii)
avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas, bem como possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis;
(iv)

acompanhar a evolução e atualização do mapeamento de riscos;

(v)

acompanhar todas as etapas do processo de gerenciamento de riscos;

(vi)
acompanhar e assegurar a aplicação e confiabilidade da auditoria interna e dos controles
internos;
(vii)
avaliar, monitorar e recomendar a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas;
(viii)
possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamento e códigos internos,
inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da
confidencialidade da informação;
(ix)
garantir a clareza e a aderência da Companhia à sua missão, visão, valores, diretrizes
estratégicas, Código de Conduta Ética, políticas internas, procedimentos e processos;
(x)

checar e acompanhar operações com partes relacionadas

(xi)

identificar conflitos de interesses;

(xii)

identificar oportunidades e a melhoria contínua;

(xiii)
coordenar e monitorar o canal de denúncias e ouvidorias da Companhia, garantindo o bom
funcionamento com independência, sigilo, confidencialidade e livre de retaliações;
(xiv)
investigar e monitorar eventos que coloquem em risco os controles internos ou o compliance
da companhia;
(xv)
garantir a grade de treinamento e capacitação de pessoal habilitando-os na capacidade de
identificar, antecipar, mensurar, monitorar e, se for o caso, mitigar riscos; e
(xvi)
garantir que a estrutura esteja dimensionada para cumprir o papel de uma boa governança
corporativa.
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O Comitê de Auditoria agirá no mapeamento de riscos, estabelecendo a possibilidade de prevenção,
mitigação, mediação de conflitos e a proposição do aperfeiçoamento da governança corporativa, com
ênfase na boa-fé e melhoria contínua no sentido de buscar um ambiente livre de assédio de todo o
tipo, fraudes, corrupção, ilicitudes e comportamentos inadequados. Caberá ao Comitê de Auditoria
toda a coordenação e interação com os canais de denúncias e ouvidoria, inclusive sigilosas, internas
e externas à Companhia, em quaisquer matérias relacionadas às atividades da Companhia, bem
como a comunicação dos eventos ao Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os
assuntos e alçadas determinadas.
Além dos deveres estabelecidos no artigo anterior, o Comitê de Auditoria deve:

(i)

(vii)

zelar pelos interesses da Companhia no âmbito de suas atribuições;

(viii)

apreciar os relatórios emitidos por órgãos reguladores sobre a Companhia,
naquilo que possam impactar a percepção sobre as matérias de sua
competência, conforme disposto neste Regimento e na regulamentação
aplicável; e

(ix)

proceder, anualmente, à auto avaliação de suas atividades e identificar
possibilidades de melhorias na forma de sua atuação.

regimento interno próprio

O Conselho de Administração é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião
do Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2021, e estabelece as regras gerais
relativas ao seu funcionamento, estrutura, organização, atribuições e responsabilidades.
O Comitê de Auditoria é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2021.
Os regimentos internos do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria podem ser
acessados nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área,
Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de
Goiás; e (ii) internet: site da Companhia (ri.coty.com.br).
(ii)

comitê de auditoria estatutário

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.
(iii)
avaliação
administração

do

trabalho

da

auditoria

independente pelo

conselho

de

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não avalia o trabalho da auditoria independente e
não possui política de contratação de serviços de extra-auditoria.
(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros, acionistas ou
não, residentes no País, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a
qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor
Financeiro e os demais Diretores sem designação específica, eleitos para um mandato unificado de
2 anos, permitida a reeleição. A Diretoria da Companhia não possui regimento interno próprio.
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Como regra geral e ressalvadas determinadas exceções descritas em seu estatuto social, a
Companhia se obriga validamente sempre que representada por: (a) 2 membros da Diretoria; (b) um
membro da Diretoria e um procurador com poderes específicos; ou (c) dois procuradores com
poderes específicos, neste caso, respeitada a alçada e matérias determinadas nas políticas da
Companhia.
Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação e
presidência das reuniões da Diretoria Executiva e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores
e do processo de tomada de decisão; (ii) a representação ativa e passiva da Companhia em todas
as suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos
para que prestem depoimentos em nome da Companhia perante as autoridades requisitantes,
responsabilizando-se pelos resultados econômico-financeiros da Companhia e pela proteção de seu
nome; (iii) a organização e supervisão das políticas e diretrizes de recursos humanos; (iv) a
supervisão do cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e
das deliberações tomadas em Assembleia Geral; e (v) zelar pela observância da lei e do estatuto
social.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente: (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às
entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da
Companhia nessas instituições; e (ii) representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores
e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos
investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3.
Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenador a elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia; (ii) gerir as atividades da Diretoria Financeira da Companhia, incluindo administrar, gerir
e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária, controladoria, auditoria, contabilidade, jurídico,
patrimonial, tecnologia da informação e de planejamento financeiro, segundo as orientações do
estatuto social e do Código de Conduta e Ética da Companhia, das normas legais vigentes e das
políticas e diretrizes consignadas pela Assembleia Geral; (iii) assinar propostas, convênios, acordos,
contratos com bancos e afins, documentos em geral para abertura, movimentação e encerramento
de contas bancárias da Companhia, bem como todo e qualquer documento à Administração das
Finanças da Companhia, em conjunto com qualquer outro Diretor ou um procurador com poderes
específicos; e (iv); prover os recursos financeiros necessários à expansão da Companhia, conforme
orçamento anual, conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os
serviços correlatos.
Compete aos Diretores sem designação específica os demais atos de gestão da Companhia cuja
competência não se atribua aos demais Diretores Executivos.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se
realizar após sua eleição, sendo permitida a reeleição.
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal da Companhia não havia sido
instalado.
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(d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta
A Companhia utiliza mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da
Diretoria e do(s) comitê(s) que a ele se reporta(m) conforme políticas e práticas adotadas
internamente.
(i)

periodicidade da avaliação e sua abrangência

As avaliações do Conselho de Administração, da Diretoria e dos órgãos que a ele se reportam devem
ser realizadas ao menos uma vez durante a vigência do mandato dos seus membros, ocorrendo
costumeiramente com periodicidade anual. As avaliações abrangem tanto avaliação por órgão
quanto individual.
(ii)

metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação

A Companhia utiliza avaliações objetivas e subjetivas como metodologia para avaliação de
desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se reportam, sendo
que a avaliação objetiva pode resultar do cumprimento de metas anuais enquanto a avaliação
subjetiva é realizada por superiores, pares e/ou subordinados, conforme determinado pelo Conselho
de Administração.
Não houve, nos últimos 3 exercícios sociais, quaisquer alterações na metodologia e critérios
utilizados na avaliação dos administradores da Companhia.
(iii)
como os resultados da avaliação
funcionamento do órgão

são utilizados para aprimorar o

A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações
como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
(iv)

contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar as
avaliações de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se
reportam, no entanto, nos últimos 3 exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(a)

prazos de convocação

A Companhia não adota práticas diferenciadas para convocação de Assembleias Gerais em relação
ao previsto na legislação vigente. A Assembleia Geral será realizada (i) ordinariamente, uma vez por
ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação
das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o
exigirem ou quando as disposições do estatuto social da Companhia ou da legislação aplicável
exigirem deliberação dos acionistas.
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de
acionistas são convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu presidente ou por 2
dos seus membros, com pelo menos 21 dias de antecedência em primeira convocação, e, pelo
menos, com 8 dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer
formalidade prevista no estatuto social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, é
considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos
acionistas.
(b)

competências

Como consta da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras, (ii) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os
administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (iv) aprovar a correção da
expressão monetária do capital social.
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à assembleia geral,
deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações
e ainda:
•

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

•

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

•

reformar o estatuto social da Companhia;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

aprovar a saída do Novo Mercado da B3;

•

aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
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•

aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia
aberta perante a CVM ou saída do Novo Mercado, dentre as empresas indicadas em lista
tríplice pelo Conselho de Administração;

•

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

•

aprovar investimento fora do objeto social da Companhia.

(c)
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
Todos os documentos pertinentes a Assembleias Gerais, tanto os relacionados à participação dos
acionistas, quanto os de suporte para as deliberações, ficam disponíveis nos seguintes endereços:
(i) sede da Companhia: Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda
Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás; (ii) no website da Companhia
(ri.coty.com.br); site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
(d)

identificação e administração de conflito de interesses

A Companhia adota uma política diferenciada de administração de conflitos de interesses, conforme
previsto na legislação societária. Tal política é parte integrante do Código de Conduta da Companhia.
Os principais elementos contidos nessa política estabelecem que:
1) Nossos funcionários não devem usar os recursos da Companhia, incluindo o tempo ou os
ativos, para realizar um trabalho em nome de outra empresa ou para obter vantagem
individual.
2) Nossos funcionários nunca devem aceitar presentes, gratuidades, serviços, favores, viagens
ou entretenimento se: (i) parecer que o julgamento no desempenho dos seus deveres poderá
ser afetado; (ii) for criada uma aparência de impropriedade; (iii) a pessoa que estiver
oferecendo esperar um favor ou benefício em troca; ou (iv) o funcionário trabalhar na função
da cadeia de fornecimento na Companhia.
(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não adota regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto em Assembleias Gerais.
(f)
formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados
por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por
meio eletrônico
Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais por procurador constituído na
forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá ser constituído há menos de
1 (um) ano e, cumulativamente, ser acionista, administrador da Companhia, 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.
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Não há disposição estatutária acerca de prazo mínimo de antecedência para a recepção dos
instrumentos de procuração. No entanto, a Companhia orienta seus acionistas a depositar os
instrumentos de procuração com uma antecedência de 24 horas da realização da Assembleia Geral.
Nos termos da legislação vigente, os documentos devem ser apresentados com firma reconhecida
e, quando provenientes do exterior, devem ser notarizados em seu país de origem, consularizados
ou legalizados por meio de apostilamento, traduzidos por tradutor público juramentado e registrados
em cartório de registro de títulos e documentos no Brasil.
A Companhia não adota procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico.
(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
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância, por meio do envio do boletim de
voto a distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos à sede da
Companhia, localizada na Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor
Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, aos cuidados do
Departamento de Relação com Investidores:
Para pessoas físicas: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado pelo acionista; e (ii) cópia autenticada do documento de identidade do acionista.
Para pessoas jurídicas: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado pelos representantes do acionista pessoa jurídica; (ii) cópia autenticada do
último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e (iii) cópia autenticada do documento de identidade do
representante legal do acionista.
Para fundos de investimento: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente
preenchido, rubricado e assinado pelo representante do fundo de investimento; (ii) cópia autenticada
do último regulamento consolidado do fundo de investimento; (iii) cópia autenticada do estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iv) cópia
autenticada do documento de identidade do representante legal do fundo de investimento.
Nos termos da Instrução CVM nº 481, datada de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 481”), o boletim de voto a distância deverá ser recebido até 7 dias antes da data
da respectiva Assembleia.
A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto à distância assinados no
território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país, conforme aplicável.
Observamos que, antes de seu encaminhamento à Companhia, os documentos societários e de
representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira
deverão ser traduzidos por tradutor juramentado para a língua portuguesa. As respectivas traduções
juramentadas deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos.
Serão aceitos os seguintes documentos de identidade: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de
classe profissional oficialmente reconhecidas.
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(h)
sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a
distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de
participação a distância.
(i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberações, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho
fiscal no boletim de voto a distância
O acionista ou o grupo de acionistas que desejar incluir proposta de deliberação, chapas ou candidatos
a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância deverá
observar o procedimento e as formalidades previstas na Seção IV do Capítulo III-A da Instrução CVM
481, e enviar por correspondência para Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor
Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, aos cuidados do
Departamento de Relação com Investidores, juntamente com os documentos pertinentes à proposta, ou
por meio do endereço eletrônico: ri_cotybrasil@cotyinc.com.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim
de voto a distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores no período
entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45
dias antes da data de sua realização. Enquanto a solicitação de inclusão de proposta de chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores no período entre (i) o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 25 dias antes da
data de sua realização, na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a
ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia geral para eleição de membros do
conselho de administração e do conselho fiscal e até 25 dias antes da data de realização da
assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim.
(j)
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber
e compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(k)
outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de
voto a distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em
depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto
a distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de
serviço.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

número de reuniões realizadas no último exercício social

O estatuto social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,
pelo menos 4 vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia
assim o exigirem.
As reuniões são convocadas mediante notificação enviada por correio, fax ou e-mail, contendo
informações sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião, e enviada com todos os
documentos objeto de deliberação. A primeira notificação de convocação é enviada com, pelo
menos, 5 dias úteis de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja realizada, nova
notificação de segunda convocação é enviada com, pelo menos, 2 dias úteis de antecedência da
nova data da reunião.
A Companhia não possuía um Conselho de Administração instalado no último exercício social.
(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía acordo de acionistas.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota qualquer política diferenciada de identificação e administração de conflitos
de interesses, pois entende que os regramentos legais em relação a esta matéria atualmente em
vigor são instrumentos eficientes e suficientes para identificar, administrar e, quando necessário,
coibir a tomada de decisões conflitadas pelos administradores.
(d)

política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

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, data da aprovação e local na rede mundial
de computadores para consulta
A Política de Indicação da Companhia foi aprovada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de agosto de 2021, e pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro,
Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás; (ii) no website da Companhia
(ri.coty.com.br).
(ii)

principais características

A indicação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria deverá observar
o disposto na Política de Indicação, no Estatuto Social da Companhia, nos regimentos internos do
Conselho de Administração e de seus Comitês, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das
Sociedades por Ações e nas demais legislações e regulamentações aplicáveis.
A Política de Indicação traz regras específicas para a composição e para a indicação de membros
do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria, sendo que, de uma maneira geral,
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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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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por
meio de arbitragem
Nos termos do estatuto social, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento 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 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, do Regulamento de
Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Breno Tordin Polli

28/06/1976

Pertence apenas à Diretoria

25/08/2021

Até 20/08/2023

3

267.737.218-57

Engenheiro

19 - Outros Diretores

25/08/2021

Sim

0.00%

Não há.

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

Nicolas Fischer

15/06/1966

Pertence apenas à Diretoria

25/08/2021

Até 20/08/2023

8

214.213.618-41

Administrador

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

25/08/2021

Sim

0.00%

Laurent Mercier

02/06/1970

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/08/2021

Até 20/08/2023

0

000.000.000-00

Administrador

20 - Presidente do Conselho de
Administração

25/08/2021

Sim

0.00%

Ricardo Rittes de Oliveira Silva

24/01/1975

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/08/2021

Até 20/08/2023

0

256.612.158-35

Administrador

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

25/08/2021

Sim

0.00%

Mauro da Silva

12/01/1968

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/08/2021

Até 20/08/2023

0

105.259.698-37

Atleta

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

25/08/2021

Sim

0.00%

Kristin Ely Blazewicz

24/01/1978

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

11/11/2021

Até 20/08/2023

0

000.000.000-00

Advogada

29 - Outros Conselheiros

11/11/2021

Sim

0.00%

Não há.

Não há.

Não há.

Não há.

Não há.

Conselheiro (Efetivo)

Experiência profissional / Critérios de Independência
Breno Tordin Polli - 267.737.218-57
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Breno é formado em engenharia mecatrônica pela Universidade de São Paulo, além de pós graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Administração pela Fundação Dom Cabral. De
1999 a 2019, atuou na Unilever, sendo que exerceu suas diversas funções em cidades do Brasil, Suíça, República Dominicana e na Índia. Em 2016 ocupou a posição de CFO da Unilever Caribe, na República
Dominicana. Desde 2019, é CFO da Coty Brasil.
Breno não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou a condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Nicolas Fischer - 214.213.618-41
Nicolas é formado na Technical Univeristy Berlin em administração. Possuí anos de experiência na área de bens de consumo, trabalhando em empresas como Beiersdorf, Nivea e Hypera Pharma. Em 2016, passou
a integrar a Companhia como Diretor Executivo.
Nicolas não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Laurent Mercier - 000.000.000-00
O Sr. Mercier atualmente atua como presidente do conselho de administração da Companhia. Antes de ingressar no Grupo Coty, o Sr. Mercier trabalhou na Danone, S.A., onde ocupou vários cargos em Custodiante
e Planejamento de Negócios, Vendas e Marketing, bem como Corporativo. Ele também atuou como diretor financeiro da Evian Volciv Alemanha antes de uma passagem de três anos em Cingapura como diretor
financeiro para a Ásia, Oriente Médio e África. Em 2017, ele ingressou no Grupo Coty como diretor financeiro de sua divisão de luxo. Desde fevereiro de 2021, o Sr. Mercier é o diretor financeiro da Coty Inc. O Sr.
Mercier possui um mestrado em negócios pela Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC).
Laurent não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Ricardo Rittes de Oliveira Silva - 256.612.158-35
Ricardo graduou-se em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo (USP), além de ser mestre em Business e Administração pela University of Chicago. Iniciou sua carreira em 1996 no Banque Crédit
Commercial de France. Em 1999 tornou-se analista de Investment Banking no Donaldson, Lufkin & Jenrette, tendo atuado em São Paulo e Nova York. De 2000 a 2003 atuou no banco de de investimentos Credit
Suisse, sendo que, durante 2 meses exerceu suas funções no escritório de Londres. De 2003 a 2005 passou pela Advent International e de 2005 a 2018 atuaou na Ambev, tendo exercido os cargos da alta
administração, sendo o último deles o de CFO. Desde 2019 é sócio da JAB Holdings, responsável pelo escritório do Brasil, além de exercer cargo de conselheiro na Universiry of Chicago American Cabinet.
Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Mauro da Silva - 105.259.698-37
Mauro iniciou sua carreira como atleta de futebol e desde 1985 representou diversos clubes, tais como Guarani, Red Bull Bragantino, Real Club Deportivo de La Coruña e foi campeão mundial pela seleção brasileira
de futebol em 1994. Após a atuação como atleta, dedicou-se à administração esportiva, sendo atualmente vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e, também, conselheiro do Museu do Futebol, além de
associado à ONG Atletas pelo Brasil. Bacharelando em administração pela Universidade Anhembi Morumbi, Mauro possui certificações emitidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em Governança
e Melhores Práticas e Curso para conselheiros de administração. Além disso possui certificação em Aperfeiçoamento em Gestão de Esportes pela Fundação Getúlio Vargas.
Nos termos do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado, Mauro (i) não é controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por
acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista controlador da Companhia,
administrador da Companhia ou administrador de acionista controlador da Companhia; (iv) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou de seu acionista controlador.
Mauro não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Kristin Ely Blazewicz - 000.000.000-00
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Kristin é a diretora jurídica, conselheira geral e secretária da Coty Inc. desde março de 2020 e membro de seu comitê executivo. Antes de ingressar na Coty Inc., a Sra. Blazewicz trabalhou na Keurig Dr Pepper, uma
empresa de café e bebidas, desde janeiro de 2013, onde atuou como vice-presidente e conselheira geral assistente. De 2006 a janeiro de 2013, a Sra. Blazewicz foi associada na Gibson Dunn & Crutcher. A Sra.
Blazewicz é formada em direito e possui mestrado em direito internacional pela Duke University School of Law e bacharelado em ciências pela University of Vermont.
Kristin não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou a condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Breno Tordin Polli - 267.737.218-57
N/A
Nicolas Fischer - 214.213.618-41
N/A
Laurent Mercier - 000.000.000-00
N/A
Ricardo Rittes de Oliveira Silva - 256.612.158-35
N/A
Mauro da Silva - 105.259.698-37
N/A
Kristin Ely Blazewicz - 000.000.000-00
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

13/06/1976

25/08/2021

2 anos

25/08/2021

0

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Michael Gordon Findlay

Comitê de Auditoria

259.745.188-70

Administrador e Contador

Não aplicável
Experiência profissional / Critérios de Independência
Michael Gordon Findlay - 259.745.188-70
O Sr. Michael Gordon Findlay é graduado em administração pela Universidade de São Paulo em 1999 e em contabilidade pela Universidade Paulista em 2001. Possui ampla experiência profissional, tendo exercido
os cargos de auditor (1995 a 2001) e administrador (2001 a 2004) na PricewaterhouseCoopers, bem como na Ambev, como especialista em contabilidade e relatórios (2004 e 2005), controller regional do Brasil
(2005 a 2007), gerente de relações com investidores (2007 a 2009) e Gerente de Orçamento e Desempenho (2009 a 2012). Exerceu, ainda, os cargos de Vice-Presidente Global de Orçamento e Desempenho
(2012 a 2013), Vice-Presidente Global PMO (2014 a 2016) e Vice-Presidente de Finanças para América Central e Diretor Financeiro do Grupo Modelo no Mexico (2016 a 2018) na Anheuser-Busch InBev.
Atualmente, exerce o cargo de CFO na Elfa Medicamentos (desde 2018).
Michael não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Michael Gordon Findlay - 259.745.188-70
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois, na data deste Formulário de Referência, não existe nenhuma relação conjugal, união estável ou
parentesco até o 2° grau relacionadas a administradores da Companhia, controladas ou controladores.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois, na data deste Formulário de Referência, não existem relações de subordinação, prestação de serviço
ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de
despesas suportadas pelos administradores
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui apólice de seguro de responsabilidade
civil para administradores D&O – Directors & Officers (“D&O”), com abrangência em todo território
nacional, emitida pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A, contratado para o período de
12.06.2021 até 12.06.2022, possuindo prêmio no valor de R$ 154.137,60 (cento e cinquenta e quatro
mil cento e trinta e sete reais e sessenta centavos).
A finalidade do seguro é a cobertura de pagamento dos prejuízos com quaisquer custos financeiros,
honorários advocatícios e despesas processuais decorrentes de reclamação feita contra os
segurados em virtude de atos danosos pelos quais sejam responsabilizados dentro dos seus atos
regulares de gestão. Estão cobertos pelo seguro os conselheiros, diretores, administradores ou
qualquer outro titular de cargo executivo ou com poderes de representação através de procuração
da Companhia ou de suas respectivas empresas coligadas, controladas ou subsidiárias.
Não obstante, até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não
celebrou com seus administradores qualquer compromisso de indenidade que preveja o pagamento
ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de reparação de danos
causados a terceiros ou à Companhia ou do pagamento de multas e acordos administrativos que
não estejam cobertos pelo D&O.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes
Conselheiro Independente
A posse do membro independente do Conselho de Administração, Sr. Mauro da Silva, eleito em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de agosto de 2021, está condicionada à entrada
em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Comitê de Auditoria
A posse do membro do Comitê de Auditoria, Sr. Michael Findlay, eleito em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 25 de agosto de 2021, está condicionada à entrada em vigor do Contrato
de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão.
Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos
três exercícios sociais, (i) resumo das principais matérias aprovadas, (ii) data de sua realização, e
(iii) quórum de instalação:
Evento

Assembleia Geral
Extraordinária

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Assembleia Geral
Extraordinária

Principais Matérias
(i)
a
autorização
para
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 CVM; (ii) a
autorização para a administração da
Companhia realizar o pedido de
adesão da Companhia ao segmento
de Novo Mercado da B3; (iii) a
realização de oferta pública inicial de
distribuição de ações ordinárias de
emissão da Companhia, a ser
registrada junto à CVM; (iv)
aprovação e autorização para que a
administração da Companhia tome
todas as medidas necessárias para
implementação dos itens (i) a (iii) da
ordem do dia.
Em sede de Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos
administradores e examinar, discutir
e votar o relatório da administração e
as demonstrações financeiras para
os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018; e
(ii) a destinação do lucro líquido do
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020. Em sede de
Assembleia Geral Extraordinária: o
aumento de capital social da
Companhia mediante a capitalização
de créditos detidos pelos acionistas.
(i) o aumento de capital social da
Companhia, mediante a emissão de
novas ações, a ser integralizado em
Direitos de PI (conforme definido
abaixo), sob condição suspensiva da
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Data

Convocação

Quórum

11/05/2021

Primeira

100%

20/05/2021

Primeira

100%

24/08/2021

Primeira

100%
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Assembleia Geral
Extraordinária

implementação da precificação de
oferta pública inicial de ações
ordinárias
de
emissão
da
Companhia, nos termos do artigo 125
do Código Civil; (ii) a ratificação da
nomeação e da contratação de
empresa
especializada
independente
responsável
pela
avaliação dos Direitos de PI objeto de
contribuição ao capital social da
Companhia; (iii) o laudo de avaliação
dos Direitos de PI objeto de
contribuição ao capital social da
Companhia; (iv) caso aprovadas as
matérias (i) a (iii), a alteração do
caput do artigo 5º do estatuto social
da Companhia e sua consequente
consolidação; e (v) a autorização
para que a administração da
Companhia tome todas as medidas
necessárias à implementação das
matérias
deliberadas
nesta
Assembleia Geral, caso aprovadas.
(i) a criação e instalação do conselho
de administração da Companhia, bem
como a eleição de seus membros; (ii) a
remuneração
global
dos
administradores para o exercício de
2021; (iii) a criação do capital
autorizado; (iv) a adoção de plano de
incentivo de longo prazo da
Companhia; (v) a reformulação e
consolidação do Estatuto Social da
Companhia, inclusive para adaptá-lo
às regras aplicáveis a companhias
abertas listadas no segmento de Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e
Balcão.
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Governança Corporativa
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), governança corporativa é o
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre
acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os
princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de
contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar
não só o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores
(ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento justo
e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O
accountability, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de
governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os atos
que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia
empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na definição dos
negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código Brasileiro
de Governanças Corporativa, a Companhia adota as seguintes:
•

capital social composto somente por ações ordinárias, proporcionando direito de voto a todos
os acionistas;

•

obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações quando da ocorrência
de transações em que se configure a alienação do controle acionário a todos os sócios e não
apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter a opção de
vender suas ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições. A transferência do controle
deve ser feita a preço transparente;

•

contratação de empresa de auditoria independente que tenha prestado serviços de auditoria
interna para a companhia há mais de três anos;

•

conselho de administração composto por, no mínimo, um terço de membros independentes;

•

não acumulação do cargo de diretor-presidente e presidente do conselho de administração;

•

adoção de política de gerenciamento de riscos, código de ética e conduta e política de
negociação de valores mobiliários;

•

definição de calendário anual com previsão de agenda anual temática com assuntos
relevantes e datas de discussão, incluindo as datas das reuniões ordinárias;

•

atas de reunião do conselho de administração redigidas com clareza e que registrem as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto; e

•

utilização da assembleia geral de acionistas para comunicar a condução dos negócios da
companhia, sendo que as atas permitem o pleno entendimento das discussões havidas na
assembleia e trazem a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

576

PÁGINA: 244 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes

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.
Eleição Conselho de Administração e Comitê de Auditoria
Além do membro independente eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em
20 de maio de 2021, novo membro independente do Conselho de Administração deverá ser eleito
até a data de divulgação do “Aviso ao Mercado” da oferta pública inicial de ações da Companhia.
Adicionalmente, os demais membros do Comitê de Auditoria, incluindo membros que satisfaçam os
requisitos do Regulamento do Novo Mercado, deverão ser eleitos até a data de divulgação do “Aviso
ao Mercado” da oferta pública inicial de ações da Companhia.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.
Um componente essencial da estratég ia de negócios do Grupo Coty, a prática de remuneração
inclui recompensas projetadas para apoiar as prioridades de negócios e reconhecer as pessoas
responsáveis por f azer isso acontecer no curto e no longo prazo.
A prática de remuneração é estruturada para atingir quatro objetivos:
1.

Competitividade: o pacote total de remuneração total deve ser competitivo em relação ao
mercado criando capacidade de atrair, reter e engajar os melhores talentos;

2.

Equidade: todos os empregados devem ser tratados de f orma justa e consistente;

3.

Perf ormance reconhecida: as decisões de remuneração têm como premissa a boa
perf ormance individual e organizacional, suportando nossa cultura meritocrática;

4.

Remuneração que cria valor: as recompensas devem ser direcionadas para ações e
indivíduos que criam resultado e geram valor para a organização.

(b)

composição da remuneração
(i)
1.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Remuneração fixa anual, segregada em:
(a) salário base;

O objetivo do salário base é reconhecer a perf ormance do curto prazo e a senioridade do indivíduo
de acordo com o escopo das f unções. As f unções são classif icadas em uma estrutura de f aixas
salarias de 11 níveis e cada f aixa salarial ref lete o grau de complexidade dos problemas da f un ção,
a dimensão da sua responsabilidade e o conhecimento necessário para aquela atividade.
Faixas Salariais Internas

Exemplo de Cargo

1

General Manager

2e3

Vice-Presidentes Sênior

4

Vice-Presidentes

5

Diretores Sênior

6

Diretores

Cada f aixa salarial possui um ponto mínimo e um ponto máximo de salário que são def inidos
anualmente de acordo com pesquisa de mercado f acilitada por uma empresa externa. Os
prof issionais são posicionados na escala da f aixa salarial de acordo com sua senioridade e
perf ormance individual.
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(b) benef ícios;
Os benef ícios são um complemento ao salário base, f azendo parte do pacote de remuneração de
curto prazo e tem o objetivo de manter a competitividade do pacote total f rente às práticas de
mercado. São concedidos para toda a organização e se dif erenciam por localidade, de acordo com
o Acordo Coletivo ou Convenção aplicável e por f aixa salarial. São eles:
•

- Automóvel concedido por modelo de aluguel com cartão combustível mensal

•

- Check-up anual em Hospital de ponta para cargos de diretoria e acima.

•

- Plano de Saúde compulsório

•

- Plano Odontológico modelo de livre escolha.

•

- Seguro de Vida em Grupo Obrigatório

•

- Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos Opcional

•

- Vales Alimentação e Ref eição concedidos através de cartão benef ício

•

- Auxílio Creche para f uncionárias e casais homoaf etivos

•

- Convênio f armácia com desconto em medicações prescritas e tabela de subsídio

•

- Estacionamento

•

- Convênio academia

•

- Auxílio Trabalho Remoto por reembolso de até R$ 500,00 (uma única vez)

•

- Birthday-of f , dia de f olga no aniversário;

•

- Desconto de 40% na loja online da organização.

2.

Remuneração variável:

Participação nos resultados;
O Programa de Participação nos Resultados é desenhado para conectar perf ormance, resultados
e remuneração. Tem como objetivo incentivar e garantir o atingimento de métricas f inanceiras que
suportam a estratégia da Companhia. Parte do princípio de que a perf ormance individual e dos
times contribui de f orma direta com a perf ormance organizacional e que, portanto, ao remunerar
pelas métricas organizacionais, incentiva o trabalho conjunto de todos os indivíduos e equipes pelo
mesmo objetivo.
No início do ano f iscal são def inidas quais as métricas f inanceiras que serão mensuradas e
reconhecidas de acordo com a estratég ia de negócio def inida para aquele ano. Os objetivos dessas
métricas são divulgados para toda a Companhia e as regras de como os valores serão apurados e
calculados são acordadas junto aos sindicatos. Ao f inal do ano f iscal, os resultados são divulgados
e o pagamento do Programa acontece sempre no s meses de abril e/ou outubro de cada ano.
Cada f aixa salarial da estrutura de remuneração tem uma meta de participação nos resultados e
um potencial máximo de pagamento.
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3.

Remuneração baseada em ações, ou Plano de Incentivo de Longo Prazo

O Plano de Incentivo de Longo Prazo consiste na outorga de opções de compra de ações ordinárias
de emissão da Companhia aos administradores e/ou empregados da Companhia, que venham a
ser indicadas pelo Conselho de Administração para participar do Plano. Tem por objetivo conceder
a oportunidade de adquirir e/ou receber Ações, de modo a promover o estímulo e o incentivo da
produtividade sustentável, a retenção e permanência na Companhia, o alinhamento entre os
interesses dos elegíveis e os interesses dos acionistas e compartilhar riscos e ganhos de f orma
equitativa entre acionistas, administradores e empregados.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total nos
três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
% em relação à remuneração total
Salário Base

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de
Administração

0%

0%

0%

0%

Diretoria

50%

50%

0%

100%

Conselho Fiscal

0%

0%

0%

0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
% em relação à remuneração total

Conselho de
Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Salário Base

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

0%

0%

0%

0%

72,5%

27,5%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
% em relação à remuneração total

Conselho de
Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Salário Base

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%
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(iii)
metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
1.

Salário Base

O salário base do empregado é posicionado dentro da escala da f aixa salarial correspondente a
sua f unção.
As escalas das f aixas salariais são ajustadas anualmente de acordo com pesquisa de mercado
intermediada por uma empresa externa, sob responsabilidade da área de Remuneração e
Benef ícios do departamento de Recursos Humanos.
O salário base do empregado pode ser reajustado em dois momentos:
•

Data base do Acordo Coletivo ou Convenção Sindical aplicável: o percentual de
reajuste def inido na relação sindical é aplicado no mês da data base. A negociação
sindical é responsabilidade do departamento de Recursos Humanos.

•

2.

Ciclo de mérito: anualmente a perf ormance individual é avaliad a e de acordo com
essa avaliação o empregado recebe um percentual de reajuste ao salário. O
percentual de reajuste de mérito é def inido pelo gerente responsável pela área do
empregado dentro de um limite especif icado anualmente pela área de Recursos
Humanos em conjunto com a área Financeira.

Benefícios

Os benef ícios são ajustados anualmente de acordo com pesquisa de mercado intermediada por
uma empresa externa, sob responsabilidade da área de Remuneração e Benef ícios do
departamento de Recursos Humanos.
4.

Remuneração baseada em ações ou Plano de Incentivo de Longo Prazo:

O Plano será administrado pelo Conselho de Administração, que terá amplos poderes, respeitados
os termos da Política de Remuneração, para a organização e administração do Plano e d as
outorgas de ações ordinárias de emissão da Companhia, que f oram adquiridas pela própria
Companhia e permanecem em tesouraria, nos termos da Lei aplicável e opções de compra de
ações outorgadas pela Companhia aos Outorgados, através da criação do programa de outorga de
Ações Restritas e celebração dos Instrumentos Particulares de Outorga de Ações Restritas ou
Opções a serem celebrados entre a Companhia e os Participantes, por meio dos quais a
Companhia outorgará as Ações Restritas ou Opções aos Participantes e estabelecerá os termos e
condições aplicáveis.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

A prática de remuneração é estruturada com componentes de curto, médio e longo prazo,
adequados à complexidade e responsabilidade de cada f unção para garantir resultados
sustentáveis e a execução da estratégia de negócios.
Além disso, é prática de mercado, reconhecida em pesquisa intermediada por empresa externa,
of erecer os componentes listados e, para garantir a atratividade e a retenção de talentos , a Coty
busca estar alinhado a essas práticas.
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(v)

membros não remunerados

Não aplicável, tendo em vista que todos os membros são remunerados.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
Consideramos o alcance de indicadores e métricas operacionais e f inanceiras da Companhia para
compor a remuneração concedida aos Diretores, tipicamente: receita líquida, margens brutas
percentuais e absolutas, f luxo de caixa livre, receita operacional, entre outros. Metas individuais
qualitativas também são atribuídas ao executivo, que levam em consideração f atores próprios de
cada f unção como, por exemplo, nível do cargo ocupado e taref as realizadas.
1.

Salário Base: o mérito aplicado ao salário base é def inido com indicadores individuais
acordados entre empregado e gestor imediato anualmente.

2.

Programa de Participação de Resultados: indicadores organizacionais def inidos
anualmente. Usualmente: receita líquida, margem bruta absoluta e margem bruta
percentual, receita operacional, f luxo de caixa livre.

3.

Plano de Incentivo de Longo Prazo : indicadores individuais e da Companhia que ref litam o
bom desempenho da organização.

(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho
A parcela variável e os aumentos por mérito da remuneração da Diretoria Estatutária e não
Estatutária estão estreitamente vinculados ao desempenho da Companhia no período apurado e é
af etada pelo alcance das metas de desempenho detalhadas no item 13.1.c acima. Os valores a
serem pagos aos administradores a título de bônus, participação nos resultados da Companhia, ou
remuneração baseada em ações, dependem da evolução da Companhia e do alcance de metas
individuais de cada executivo. Metas e objetivos são revistos anualmente de modo que sustentem
a estratégia de negócio da Companhia para aquele respectivo período e para o longo prazo.
1.

Salário base e remuneração baseada em ações
Existem 3 categorias de perf ormance nas quais os empregados são classif icados
anualmente. O percentual de mérito concedido deve variar de acordo com a categoria da
perf ormance individual. Da mesma f orma, o valor total em dólares que será concedido em
RSU pode variar de acordo com a categoria da perf ormance.
No caso da remuneração baseada em ações, o Conselho de Administração aprovará a
outorga de opções, f ixando o preço de exercício das opções e as condições de seu
pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das opções e impondo
quaisquer outras condições relativas a tais opções.
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2.

Programa de Participação de Resultados
Possui uma escala de atingimento dos indicadores de resultado e o valor de remuneração
acompanha proporcionalmente o posicionamento do resultado de negócio nessa escala
def inida.

(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
Cada componente da remuneração tem seu objetivo de curto, médio e longo prazo incentivando os
empregados a buscar o melhor resultado para os projetos e objetivos, alinhando os interesses
destes com os da Companhia:
Salário base e benef ícios competitivos e alinhados com o mercado garantem a atração,
engajamento e retenção no curto no prazo.
A possibilidade de recebimento de mérito no ciclo anual associado à perf ormance de indicadores
individuais e o pagamento anual do Programa de Participação nos Resultados associado à
perf ormance de indicadores f inanceiros organizacionais garantem que os indivíduos e eq uipes
trabalhem com o mesmo objetivo de médio prazo de interessa da Companhia.
Por f im, a remuneração por ações garante que os interesses dos principais tomadores de decisão
da organização cujas responsabilidades impactam a estratégia de longo prazo, estej am alinhados
ao interesse de longo prazo da Companhia e seus acionistas.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
Até outubro de 2021, a Companhia participava do Programa ELTIP (Equity and Long Term incentive
Plan), sendo que suas regras, valores e governança f oram estabelecidos pela controladora da
Companhia, Coty Inc. O processo era conduzido por equipe global e executada em f olha de
pagamento local de acordo com a descrição no item 13.16.
(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.
(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
Não aplicável.
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(i)
órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma
participam
Não aplicável.
(ii)

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual

Os valores individuais de remuneração def inidos pela Companhia aos seus executivos são
comparados anualmente com o mercado por meio de pesquisas salariais, de f orma que se possa
determinar a sua competitividade e avaliar a necessidad e de reajuste em algum dos componentes
da remuneração. Também se def ine a remuneração individual pelo desempenho desses executivos
em suas respectivas áreas de responsabilidade posicionando -o em sua f aixa salarial de acordo
com sua perf ormance e senioridad e.
A pesquisa salarial é anual e conduzida por consultoria externa que avalia todos os componentes
f rente à prática de grandes empresas de bem de consumo com porte e nível próximos ao da
Companhia.
(iii)
frequência e forma de avaliação do conselho de administração
adequação da política de remuneração

para

Não aplicável.

584

PÁGINA: 252 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

1,00

2,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Bônus

0,00

179.177,10

0,00

179.177,10

Participação de resultados

0,00

94.764,10

0,00

94.764,10

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

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

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

10.673.941,20

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

0

0

Total da remuneração

0,00

N/A

10.673.941,20

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.084.876,87

0,00

3.084.876,87

Benefícios direto e indireto

0,00

304.962,12

0,00

304.962,12

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.034.976,19

0,00

1.034.976,19

Remuneração fixa anual
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Remuneração variável
Bônus

0,00

2.905.952,68

0,00

2.905.952,68

Participação de resultados

0,00

199.435,00

0,00

199.435,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

908.036,68

0,00

908.036,68

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

0,00

8.438.239,54

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

N/A

N/A

Total da remuneração

N/A

0,00

8.438.239,54

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

4.370.657,58

0,00

4.370.657,58

Benefícios direto e indireto

0,00

310.521,51

0,00

310.521,51

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.565.625,99

0,00

1.565.625,99

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

R$ 128.267,68

Remuneração variável
Bônus

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

Participação de resultados

0,00

1.769.860,00

0,00

1.769.860,00

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
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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

0,00

9.358.132,76

Observação

N/A

N/A

Total da remuneração

0,00

N/A

9.358.132,76

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.084.692,67

0,00

3.084.692,67

Benefícios direto e indireto

0,00

283.340,16

0,00

283.340,16

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.104.670,10

0,00

1.104.670,10

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

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Conforme disposto no OFÍCIO- N/A
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
01/2021 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.
0,00

4.472.352,81

588

0,00

4.472.352,81

PÁGINA: 256 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária
e conselho fiscal
Prevista para
31/12/2021

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

2,08

1,58

N/A

3,67

Nº de membros
remunerados

2,08

1,58

N/A

3,67

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

0

0

N/A

0

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

0

0

N/A

0

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0

0

N/A

0

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

R$ 236.187,01

R$ 39.807,18

N/A

R$ 275.994,18

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

R$ 4.251.366,09

R$ 716.529,22

N/A

R$ 4.967.895,32

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

R$ 1.180.935,03

R$ 199.035,90

N/A

R$ 1.379.970,92
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31/12/2020

Conselho de
Administração

Nº total de
membros

N/A

Nº de membros
remunerados

N/A

Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

N/A

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

N/A

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

N/A

Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

N/A

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

N/A

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

N/A

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

N/A
2

2
N/A

2

2

Bônus
N/A
0

0
N/A

0

0
N/A

0

0
N/A

R$ 2.746.952,68

R$ 2.746.952,68

Participação nos resultados
N/A
R$ 268.856,96

R$ 268.856,96
N/A

R$ 4.839.425,20

R$ 4.839.425,20
N/A

R$ 1.344.284,78

R$ 1.344.284,78
N/A

R$ 199.435,00
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31/12/2019

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

N/A

2

N/A

0

Nº de membros
remunerados

N/A

2

N/A

0

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

N/A

0

N/A

0

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

0

N/A

0

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

N/A

0

N/A

0

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

N/A

R$ 900.000,00

N/A

R$ 900.000,00

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

N/A

R$ 242.369,80

N/A

R$ 242.369,80

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

R$ 4.362.656,42

N/A

R$ 4.362.656,42

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

N/A

R$ 1.211.849,01

N/A

R$ 1.211.849,01

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

N/A

R$ 1.769.860,00

N/A

R$ 1.769.860,00
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31/12/2018

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

N/A

2

N/A

2

Nº de membros
remunerados

N/A

2

N/A

2

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

N/A

0

N/A

0

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

0

N/A

0

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

N/A

0

N/A

0

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

N/A

0

N/A

0

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no plano de
remuneração

N/A

R$ 219.276,10

N/A

R$ 219.276,10

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

R$ 3.946.969,76

N/A

R$ 3.946.969,76

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

N/A

R$ 1.096.380,49

N/A

R$ 1.096.380,49

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

N/A

0

N/A

0
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária
(a)

termos e condições gerais

Plano de Incentivo de Longo Prazo da Coty Brasil Comércio S.A.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de agosto de 2021, os acionistas da
Companhia aprovaram o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia (“Plano”), cujo objeto é
a outorga de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”) aos
administradores e/ou empregados da Companhia, que venham a ser indicadas pelo Conselho de
Administração para participar do Plano (“Pessoas Elegíveis”).
O Plano será administrado pelo Conselho de Administração, que terá amplos poderes, respeitados
os termos deste Plano, para a organização e administração do Plano e das outorgas de ações
ordinárias de emissão da Companhia, que foram adquiridas pela própria Companhia e permanecem
em tesouraria, nos termos da Lei aplicável (“Ações Restritas”) e opções de compra de ações
outorgadas pela Companhia aos Outorgados, nos termos deste Plano (“Opções”), através da criação
do programa de outorga de Ações Restritas (“Programas”) e celebração dos Instrumentos
Particulares de Outorga de Ações Restritas ou Opções a serem celebrados entre a Companhia e os
Participantes, por meio dos quais a Companhia outorgará as Ações Restritas ou Opções aos
Participantes e estabelecerá os termos e condições aplicáveis (“Contratos”).
(b)

principais objetivos do plano

O Plano tem por objetivo conceder às Pessoas Elegíveis a oportunidade de adquirir e/ou receber
Ações, de modo a promover o estímulo e o incentivo da produtividade sustentável, a retenção e
permanência das Pessoas Elegíveis na Companhia, o alinhamento entre os interesses das Pessoas
Elegíveis e os interesses dos acionistas da Companhia e compartilhar riscos e ganhos de forma
equitativa entre acionistas e administradores e empregado.
(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano alinha os interesses das Pessoas Elegíveis aos acionistas da Companhia, estimulando o
seu bom desempenho e sua efetiva contribuição par a Companhia, além de manter as Pessoas
Elegíveis engajadas no atingimento das respectivas metas.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Na medida em que a política de remuneração da Companhia tem como principal função alinhar os
interesses da Administração e os objetivos da Companhia, o Plano é um dos meios de atingimento
dessa missão, tendo como objetivo a promoção do crescimento e a lucratividade a longo prazo da
Companhia, buscando o alinhamento de objetivos entre os executivos e acionistas da Companhia e
proporcionando às pessoas que estão ou estarão envolvidas no seu crescimento, a oportunidade de
adquirir um direito de propriedade na Companhia, estimulando essas pessoas a contribuírem e
participarem do seu sucesso.
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(e)
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
Ao promover uma atitude de “dono” e engajar os beneficiários no cumprimento das suas respectivas
metas, o Plano alinhas os interesses dos beneficiários aos interesses dos acionistas e estimula o
crescimento sustentável da Companhia. Adicionalmente, o Plano estimula uma visão de longo prazo
dos resultados da Companhia, focada na geração de valor agregado e na valorização das Ações.
(f)

número máximo de ações abrangidas

O Plano não prevê número máximo de ações abrangidas. Anualmente, ou quando julgar
conveniente, o Conselho de Administração da Companhia poderá criar programas de outorga de
Ações Restritas, através dos quais indicará, dentre outras condições, as Pessoas Elegíveis e a
quantidade de Ações Restritas que poderão ser outorgadas às Pessoas Elegíveis.
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Poderão ser outorgados às Pessoas Elegíveis, no âmbito do Plano, o direito ao recebimento e/ou
aquisição de Ações representativas de, no máximo, 4,0% (quatro por cento) do capital social total da
Companhia nesta data, o qual poderá ser ajustado nos termos do item 10.2 do Plano, respeitadas
as disposições da Lei aplicável.
(h)

condições de aquisição de ações

O Conselho de Administração aprovará a outorga de opções, elegendo os outorgados em favor dos
quais serão outorgadas opções nos termos do Plano, fixando o preço de exercício das opções e as
condições de seu pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das opções e
impondo quaisquer outras condições relativas a tais opções. Cada opção dará direito ao outorgado
de adquirir 1 (uma) ação, sujeito aos termos e condições estabelecidos no respectivo Contrato.
(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O Conselho de Administração aprovará a outorga de opções, elegendo os outorgados em favor dos
quais serão outorgadas opções nos termos do Plano, fixando o preço de exercício das opções e as
condições de seu pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das opções e
impondo quaisquer outras condições relativas a tais opções.
(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

O Prazo de Exercício será de até 5 (cinco) anos contados da data de outorga da opção, desde que
respeitados os períodos de carência e as condições para exercício.
(k)

forma de liquidação

O Preço de Exercício será pago em moeda corrente nacional pelos Participantes nas formas e prazos
determinados pelo Conselho de Administração da Companhia observadas as disposições legais
aplicáveis.
(I)

restrições à transferência das ações

O Conselho de Administração aprovará a outorga de opções, elegendo os outorgados em favor dos
quais serão outorgadas opções nos termos do Plano, estabelecendo as condições de restrição à
transferência das ações.
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(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão das outorgas de Ações Restritas e
Opções e do direito ao exercício das Opções sempre que verificadas situações que, nos termos da
lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de Ações ou valores mobiliários
de emissão da Companhia por parte dos Participantes e da própria Companhia.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Quando da aprovação dos programas ou dos contratos de opção, serão fixadas regras relativas ao
tratamento que será dado às opções outorgadas nas hipóteses de desligamento do outorgado da
Companhia. Deverão ser consideradas, pelo menos, as hipóteses em que o outorgado (i) se desligue
por vontade própria, (ii) seja desligado por vontade da Companhia, mediante demissão por justa
causa ou destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador;(iii) seja
desligado por vontade da Companhia, mediante demissão sem justa causa ou destituição do seu
cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador, e (iv) venha a falecer ouse tornar
permanentemente inválido.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária
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 período corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária
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

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que 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 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
(a)

modelo de precificação

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, preço de 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)
justo

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor

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 em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis
detidas por administradores e conselheiros fiscais – por órgão
Não aplicável, tendo em vista que não havia ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no
Brasil ou no exterior, ou outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela
Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal
na data de encerramento do último exercício social.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários
Não aplicável, visto que a Companhia não oferece plano de previdência aos membros do Conselho
de Administração e aos diretores estatutários.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

4.773.904,55

4.542.457,70

2.173.852,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

1.416.360,00

0,00

910.840,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

3.095.132,28

2.271.228,85

1.542.346,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2019

Dos quatro incumbentes da diretoria estatutária no período de 2019, três estiveram por menos de doze meses, portanto a menor remuneração equivale a zero.

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não conta com mecanismos de remuneração ou
indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Não aplicável, visto que nenhum administrador ou membro do Conselho Fiscal da Companhia é
parte relacionada aos controladores.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal,
agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de
administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão
que não a função que ocupam nos três últimos exercícios sociais.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal
reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades
sob controle comum e de controladas do emissor
A tabela abaixo apresenta a remuneração de administradores e membros do conselho fiscal
reconhecida no resultado de controladores diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum
e de controladas da Companhia nos três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (em R$ mil)
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

N/A

1.522.653*

N/A

1.522.653

Controladas

N/A

N/A

N/A

N/A

Sociedades sob controle comum

N/A

N/A

N/A

N/A

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (em R$ mil)
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

N/A

1.709.078*

N/A

1.709.078

Controladas

N/A

N/A

N/A

N/A

Sociedades sob controle comum

N/A

N/A

N/A

N/A

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (em R$ mil)
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

N/A

0

N/A

0

Controladas

N/A

N/A

N/A

N/A

Sociedades sob controle comum

N/A

N/A

N/A

N/A

*Os valores pagos e reconhecidos nos resultados do acionista controlador da Companhia são posteriormente reembolsados
pela Companhia.
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13.16 - Outras informações relevantes
Descrição do Plano Equity and Long Term Incentive Plan, remuneração reconhecida no
resultado dos controladores até outubro de 2021:
Até outubro de 2021, determinados colaboradores da Companhia faziam parte do Programa de
remuneração baseado em ações da controladora Coty Inc. denominado ELTIP (Equity and Long
Term Incentive Plan), com os seguintes objetivos:
•

Incentivar resultados e impulsionar a entrega das metas financeiras de longo prazo de
forma a contribuir para a valorização do preço das ações;

•

Reter talentos no longo prazo;

•

Alinhar os objetivos dos indivíduos com os dos acionistas da Coty Inc.;

•

Incentivar uma mentalidade empreendedora e estabelecer / aumentar o senso de
responsabilidade do executivo pela estratégia da Coty Inc.

São elegíveis ao Programa ELTIP (Equity and Long Term Incentive Plan) os empregados chave da
Coty Inc. e de subsidiárias, incluindo a Companhia até outubro de 2021.
Os executivos recebiam RSU’s em seu primeiro ano de emprego na Companhia ou em seu primeiro
ano após promoção ao nível salarial elegível. Uma RSU detém o valor equivalente ao de uma ação
Classe A da Coty Inc. Quando a RSU era concedida, não havia propriedade real de ações. O valor
das RSUs flutua com o preço das ações ordinárias Classe A da Coty Inc. As RSUs não têm um
“preço de concessão”, portanto para determinar o número de RSUs que o empregado recebeu com
base no valor total em dólares da recompensa, a Companhia usava a média de 30 dias de
fechamento do preço da ação anteriores à data de concessão e conforme aprovado pelo Conselho
de Administração da Coty Inc.
A transferência definitiva das RSUs aos participantes era condicionada ao cumprimento de um
prazo de vesting de até 5 anos para cada outorga e, ao final do prazo de vesting, o participante
deveria estar com vínculo com a Companhia, caso contrário, as outorgas eram canceladas. A cada
ano de vesting das RSUs elas se estabelecem na forma de ações reais ordinárias Classe A da Coty
Inc. O número real de ações que o executivo recebia era líquido de imposto de renda, conforme
aplicável pela legislação local. O executivo poderia optar por pagar esses impostos por processo
próprio. Após o vesting, as ações continuavam a refletir o valor de mercado.
Os executivos proprietários de ações da Coty Inc. recebem dividendos ou pagamentos de retorno
sobre o capital sempre que tais são declarados pelo Conselho de Administração da Coty Inc. RSUs
eram elegíveis a uma quantia equivalente de tal pagamento, denominado “dividendo equivalente”,
no seu período de vesting. Esse pagamento era distribuído no vesting das RSUs e tratado como
remuneração normal uma vez que esse valor não era um Dividendo ou Retorno de Capital real,
uma vez que as RSUs não eram ações reais.
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Os executivos tinham a opção de receber o valor das RSUs como um prêmio em dinheiro, ou
Restricted Cash Award, que consistia em uma quantia fixa recebida no período de vesting. Uma
vez cumprido o período de vesting, o prêmio em dinheiro era pago através da folha de pagamento
do mês seguintes após a data de aquisição.
Três fatores eram considerados na determinação do valor total em dólares que será concedido
como RSUs, incluindo:
•

Alinhamento de mercado: benchmarks periódicos são conduzidos para alinhamento com a
prática de mercado. Os valores são definidos para refletir o escopo do trabalho de cada
função.

•

Performance individual: o valor total concedido pode ser ajustado em caso de baixo
desempenho ou inversamente, em caso de desempenho excepcional.

O total previsto para a quitação de todos os Programas em aberto é de R$11.586.763,00.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de empregados:
Número de empregados
30/09/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Vendas

193

195

296

305

Logística

33

22

30

24

Finanças

20

17

20

21

Recursos Humanos e Facilities

20

17

24

21

Marketing

34

37

43

51

Jurídico e Assuntos Corporativos

4

3

4

3

P&D

0

2

3

1

Tecnologia da Informação

8

8

8

10

Supply Chain

6

11

20

25

Compliance

1

1

1

1

319

313

449

462

193

191

194

195

São Paulo

Total
Goiânia
Logística
Finanças

59

64

66

69

Merchandising

546

541

472

473

Recursos Humanos e Facilities

4

3

5

8

Tecnologia da Informação

5

6

7

6

Supply Chain

0

2

3

3

Controles Internos e Riscos Corporativos
Total

3

3

3

3

810

810

750

757

1098

1139

1148

1286

2

2

2

2

Senador Canedo
Supply Chain
P&D
Tecnologia da Informação

1

1

1

0

Finanças

10

12

13

14

Recursos Humanos e Facilities

7

2

7

8

1118

1156

1171

1310

Logística

19

20

21

23

Total

19

20

21

23

Total
Duque de Caxias

609

PÁGINA: 277 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Número de empregados
30/09/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

P&D

47

44

44

54

Supply Chain

10

11

11

9

Tecnologia da Informação

0

0

0

1

Recursos Humanos e Facilities

1

0

0

0

Total

58

55

55

64

Merchandising

0

0

81

80

Logistica

0

0

4

3

Total

0

0

85

83

2324

2354

2531

2699

Barueri

Contagem

TOTAL

(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de terceirizados:
Número de terceirizados
30/09/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Limpeza

5

4

7

15

Segurança

2

2

2

2

Operações

6

2

2

0

Total

13

8

11

17

Limpeza

26

26

25

35

Segurança

5

5

6

5

Transporte

19

17

11

10

Operações

9

12

43

54

Total

59

60

85

104

Limpeza

68

75

71

92

Segurança

25

30

29

28

Refeitório

27

26

31

30

Transporte

35

25

25

25

Operações

121

344

268

123

Total

276

500

424

298

São Paulo

Goiânia

Senador Canedo
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Número de terceirizados
30/09/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Limpeza

2

3

3

3

Total

2

3

3

3

Limpeza

5

5

5

10

Segurança

7

7

7

7

Refeitório

3

3

3

5

Operações

5

3

3

3

Total

19

18

18

25

TOTAL

369

589

541

447

Duque de Caxias

Barueri

(c)

índice de rotatividade

A Companhia apresenta abaixo o índice de rotatividade:
30/09/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

11,9%

15,29%

22,2%

29,6%
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14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
Em dezembro de 2019, a Companhia incorporou a HFC Brasil Comércio de Cosméticos Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob Nº 23.746.649/0001-51 transferindo seus 150 funcionários para o quadro
da Companhia. Para maiores informações sobre a incorporação, veja o item 15.7 deste Formulário
de Referência.
Em dezembro de 2020, a Companhia vendou sua divisão de negócios denomina “Professional
Beauty”. Com a separação, a Companhia teve uma redução de 150 empregados em seu quadro
de funcionários.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

Um componente essencial da estratégia de negócios do Grupo Coty, a prática de remuneração
inclui recompensas projetadas para apoiar as prioridades de negócios e reconhecer as pessoas
responsáveis por fazer isso acontecer no curto e no longo prazo.
A prática de remuneração é estruturada com quatro objetivos estratégicos:
1. Competitividade: o pacote total de remuneração total deve ser competitivo em relação
ao mercado criando capacidade de atrair, reter e engajar os melhores talentos;
2. Equidade: todos os empregados devem ser tratados de forma justa e consistente;
3. Performance reconhecida: as decisões de remuneração têm como premissa a boa
performance individual e organizacional, suportando nossa cultura meritocrática;
4. Remuneração que cria valor: as recompensas devem ser direcionadas para ações e
indivíduos que criam resultado e geram valor para a organização.
A Remuneração Total dos empregados da Coty é composta por:
a. salário base;
O objetivo do salário base é reconhecer a performance do curto prazo e a senioridade do
indivíduo de acordo com o escopo das funções. As funções são classificadas em uma estrutura
de faixas salarias de 11 níveis e cada faixa salarial reflete o grau de complexidade dos problemas
da função, a dimensão da sua responsabilidade e o conhecimento necessário para aquela
atividade.
Cada faixa salarial possui um ponto mínimo e um ponto máximo de salário, que são definidos
anualmente de acordo com pesquisa de mercado facilitada por uma empresa externa. Os
profissionais são posicionados na escala da faixa salarial de acordo com sua senioridade e
performance individual.
Anualmente o reajuste salarial acontece de acordo com a Convenção Coletiva ou Acordo
Coletivo aplicável e dentro do Ciclo Anual de Mérito.
b. Remuneração Variável de Vendas;
Remuneração condicionada aos resultados atingidos pelo empregado da equipe de Vendas. É
comporta por Remuneração Mensal, Recuperação Trimestral, Ser Coty (Programa de Incentivo)
e sazonal (campanhas pontuais). São elegíveis Vendedores, Executivos de Conta, Gerentes de
Vendas e Gerentes Executivos de Vendas.
No início do ano fiscal são definidas quais as métricas de vendas que serão mensuradas e
reconhecidas de acordo com a estratégia de negócio definida para aquele ano. Os objetivos
dessas métricas são divulgados para toda a equipe de Vendas e a política publicada
internamente e assinada por todos os empregados elegíveis. Ao final de cada mês e trimestre,
os resultados são divulgados e o pagamento acontece na folha do mês seguinte ao de apuração.
c.

participação nos resultados;

O Programa de Participação nos Resultados é desenhado para conectar performance, resultados
e remuneração. Tem como objetivo incentivar e garantir o atingimento de métricas financeiras
que suportam a estratégia da Companhia. Parte do princípio de que a performance individual e
dos times contribui de forma direta com a performance organizacional e que, portanto, ao
remunerar pelas métricas organizacionais, incentiva o trabalho conjunto de todos os indivíduos
e equipes pelo mesmo objetivo.
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No início do ano fiscal são definidas quais as métricas financeiras que serão mensuradas e
reconhecidas de acordo com a estratégia de negócio definida para aquele ano. Os objetivos
dessas métricas são divulgados para toda a Companhia e as regras de como os valores serão
apurados e calculados são acordadas junto aos sindicatos. Ao final do ano fiscal, os resultados
são divulgados e o pagamento do Programa acontece sempre no mês de outubro de cada ano.
Cada faixa salarial da estrutura de remuneração tem uma meta de participação nos resultados e
um potencial máximo de pagamento, exceto para a equipe de vendas elegível à Remuneração
Variável de Vendas dos níveis 11 ao 9 que possui um valor fixo de R$ 600,00 como meta anual.
(b)

política de benefícios

Os benefícios são um complemento ao salário base, fazendo parte do pacote de remuneração
de curto prazo e tem o objetivo de manter a competitividade do pacote total frente às práticas de
mercado. São concedidos para toda a organização e se diferenciam por localidade, de acordo
com o Acordo Coletivo ou Convenção aplicável, e por faixa salarial. São eles:
•

Automóvel concedido por modelo de aluguel para cargos de diretoria e acima e para
equipe de vendas;

•

Check-up anual em Hospital de ponta para cargos de diretoria e acima;

•

Plano de Saúde: para todos os funcionários e dependentes legais;

•

Plano Odontológico: para todos os funcionários e dependentes legais;

•

Seguro de Vida em Grupo Obrigatório;

•

Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos Opcional;

•

Vales Alimentação e Refeição concedidos através de cartão benefício

•

Auxílio Creche para funcionárias e casais homoafetivos;

•

Convênio farmácia com desconto em medicações prescritas e tabela de subsídio de até
30%;

•

Vale Transporte ou Estacionamento;

•

Convênio academia;

•

Auxílio Trabalho Remoto por reembolso;

•

Birthday-off, dia de folga no aniversário; e

•

Desconto de 40% na loja online da organização.

(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não administradores
São elegíveis ao Plano ELTIP (Equity and Long Term incentive Plan) os empregados da
Companhia dos cargos de Diretoria, Vice-Presidência e Gerência Geral. As características do
Plano 2020 encontram-se descritas no item 13.16 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Atualmente, a Companhia mantém relacionamento sindical direto com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico no estado de Goiás,
negociando Acordos Coletivos de Trabalho habituais e excepcionais para a Fábrica Savoy e para
o Centro de Distribuição de Goiânia. A Companhia também tem relacionamento sindical indireto
com o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, informações e pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no
Estado de São Paulo, participando da Convenção Coletiva de Trabalho e negociando apenas
Acordos específicos.
A Companhia mantém um bom relacionamento com a referidas entidades sindicais, e divulga 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.

615

PÁGINA: 283 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 14.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

HFC PRESTIGE INTERNATIONAL CANADA INC.
33.381.916/0001-98

Canadá

Sim

Nicolas Fischer

Não

0,010%

140.221

Sim

20/04/2021

Fisica

214.213.618-41

0

0,000%

140.221

0,010%

COTY B.V.
05.717.581/0001-09

Holanda

Sim

Nicolas Fischer

Não

Sim

20/04/2021

Fisica

214.213.618-41

2.353.173.115

99,990%

0

0,000%

2.353.173.115

99,990%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

2.353.313.336

100,000%

0

0,000%

2.353.313.336

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

COTY B.V.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.717.581/0001-09

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Holanda

Não

Sim

24/06/2016

0,000

Coty Investments B.V.

Sim

--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

10.000

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

HFC PRESTIGE INTERNATIONAL CANADA INC.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

33.381.916/0001-98

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Luxemburgo

Não

Sim

20/04/2021

0,000

HFC Prestige International Holding Luxembourg SÀRL

Sim

--

9.999

99,998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.999

99,998

OUTROS

1

0,002

0

0,000

1

0,002

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 287 de 349

619

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Investments B.V.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Holanda

Não

Sim

24/06/2016

Coty Global 1 B.V.

Sim

--

10.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Fisica
0

0,000

10.000

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 288 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Global 1 B.V.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Holanda

Não

Sim

24/06/2016

Coty Netherlands B.V.

Sim

--

9.999

99,998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.999

99,998

OUTROS

1

0,002

0

0,000

1

0,002

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 289 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Netherlands B.V.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Luxemburgo

Não

Sim

20/04/2021

HFC Prestige International Holding Luxembourg SÀRL

Sim

--

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

100

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

PÁGINA: 290 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

HFC Prestige International Holding Luxembourg SÀRL
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Holanda

Não

Sim

20/04/2021

Coty Global Holdings B.V.

Sim

--

8.626

86,266

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

8.626

86,266

OUTROS

1.374

13,734

0

0,000

1.374

13,734

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 291 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Global Holdings B.V.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Escócia

Não

Sim

20/04/2021

Coty Scot 2 LP

Sim

--

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

100

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

PÁGINA: 292 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Scot 2 LP
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Escócia

Não

Sim

20/04/2021

Coty Scot 1 LP

Sim

--

9.999

99,998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.999

99,998

OUTROS

1

0,002

0

0,000

1

0,002

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 293 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Scot 1 LP
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Estados Unidos da América

Não

Sim

20/04/2021

O P I Products Inc.

Sim

--

9.999

99,998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

9.999

99,998

OUTROS

1

0,002

0

0,000

1

0,002

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 294 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

O P I Products Inc.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

20/04/2021

OUTROS

THE WELLA CORPORATION
Estados Unidos da América
Sim

Não
--

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

100

100,000

PÁGINA: 295 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

THE WELLA CORPORATION
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Estados Unidos da América

Não

Sim

20/04/2021

Coty US Holdings Inc.

Sim

--

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

100

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

PÁGINA: 296 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty US Holdings Inc.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Estados Unidos da América

Não

Sim

20/04/2021

Galleria Co.

Sim

--

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

100

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

PÁGINA: 297 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Galleria Co.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Estados Unidos da América

Não

Sim

20/04/2021

Coty Inc.

Sim

--

100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

100

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL

PÁGINA: 298 de 349
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

Coty Inc.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Estados Unidos da América

Não

Sim

20/04/2021

JAB Cosmetics B.V.

Sim

--

6.000

60,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

6.000

60,000

OUTROS

4.000

40,000

0

0,000

4.000

40,000

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 299 de 349
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

20/05/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

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

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui acordo de acionistas arquivado em sua
sede ou do qual seu controlador seja parte.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de
controle e administradores do emissor

As alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores
nos últimos três exercícios sociais foram descritas no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou
coligadas
2020
a. evento

Venda do negócio de Professional Beauty (“PB”) e Retail Hair (“RH” e, em conjunto com
PB, “Negócios”) para sociedade controlada indiretamente pelos fundos internacionais
KKR & Co. Inc. e Kolhberg Kravis Roberts & Co. L.P. (em conjunto, “KKR”)
(“Operação”).

b. principais
condições do
negócio

A Operação foi realizada com o objetivo de reestruturar, no âmbito mundial, os negócios
da Coty Inc.
A implementação da Operação no Brasil se deu pela venda, realizada pela Coty Brasil
Comércio Ltda. (“Coty Brasil”) e pela Savoy Indústria de Cosméticos S.A. (“Savoy”) à
Wella Brasil Ltda. (“Wella Brasil”), do acervo líquido relativo às atividades de vendas e
marketing dos negócios de PB e RH (tais como computadores e outros imobilizados de
escritório), cessão de contratos e transferência de empregados, todos relacionados com
funções estratégicas do Negócio. Também foram transferidos à Wella Brasil
determinados recebíveis referentes ao negócio de PB, além dos contratos de trabalho
de determinados funcionários, juntamente com seus valores envolvidos.
Para mais informações sobre a Operação, favor verificar o item 15.8 abaixo.

c. sociedades
envolvidas

No Brasil:
(i) Coty Brasil; (ii) Savoy; e (iii) Wella Brasil.
Fora do Brasil:
(i) Coty Inc.; (ii) Coty International Holding B.V.; (iii) Waves UK Divestco Limited; e (iv)
Rainbow UK Bidco Limited.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

Nenhum efeito.
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e. quadro
societário
antes e depois
da operação

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo
entre os
acionistas

O quadro societário permaneceu o mesmo:

Não aplicável, uma vez que a Coty Brasil era detida integralmente por apenas um grupo
econômico no momento da Operação.

2018
a. evento

b. principais
condições do
negócio

c. sociedades
envolvidas

Aquisição de quotas da HFC Prestige International Holding Luxembourg Sarl
(“HFC Prestige”) e Galleria Co. (“Galleria” e, em conjunto com HFC Prestige,
“Vendedoras”) pela Companhia (“Compradora”).
Aquisição de 100% das quotas da HFC Brasil Comércio de Cosméticos Ltda. (“HFC
Brasil”), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames, apreensões, prisões,
encargos, valores mobiliários, opções, reinvindicações, hipotecas, penhoras,
procurações, usufrutos, dívidas, dúvidas, acordos, obrigações, entendimentos ou acordo
ou outras restrições de título ou transferência de qualquer natureza, incluindo acordo de
acionistas, acordo de voto, direitos de primeira recusa, direitos preferenciais ou
quaisquer outros direitos de terceiros.
A Companhia pagará o valor total de R$60.002.526,29. Em contraprestação pela venda
e transferência das 107.742.000 quotas do capital social da HFC Brasil detidas pela HFC
Prestige, a Companhia pagará a HFC Prestige, o valor total de R$59.859.186,92. Em
contraprestação pela venda e transferência de 258.000 quotas do capital social da HFC
Brasil detidas pela Galleria, a Companhia pagará à Galleria o valor total de
R$143.339,37.
HFC Brasil, HFC Prestige, Galleria e a Companhia.
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d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

e. quadro
societário
antes e depois
da operação

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo
entre os
acionistas

Não houve impacto aos acionistas da Companhia.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

15.8 - Outras informações relevantes
Em 1 de junho de 2020, a Coty Inc. (controladora indireta da Companhia) e a Rainbow UK Bidco
Limited (“Rainbow”), uma afiliada de fundos e/ou contas gerenciadas separadamente,
aconselhadas e/ou administradas por Kolhberg Kravis Roberts & Co. L.P. e suas afiliadas(em
conjunto, “KKR”), celebraram um acordo global, por meio do qual a Coty Inc. venderia 60% de
participação nas suas linhas de negócio de Professional Beauty (“PB”) e Retail Hair (“RH” e, em conjunto
com PB, “Negócios”), incluindo as marcas Wella, Clairol, OPI e ghd, à Rainbow (“Operação”).
Em 30 de novembro de 2020, a Companhia e a Savoy Indústria de Cosméticos S.A. (“Savoy”),
atualmente detidas pela Coty Inc., e a Wella Brasil Ltda. (“Wella Brasil”), atualmente controlada
indiretamente pela Rainbow, celebraram o “Local Implementation Agreement”, que dispõe sobre as
regras específicas aplicáveis à implementação da Operação no Brasil.
No Brasil, foi estabelecida a alienação dos Negócios através da venda de determinados ativos,
transferência de empregados e cessão de contratos da Companhia e da Savoy para a Wella Brasil.
O Local Implementation Agreement prevê um período de transição regido por novos contratos
celebrados entre as sociedades brasileiras objetivando segregar os negócios de PB e RH (“carveout”). As partes concordaram em estruturar o carve-out em duas fases, que foram denominadas de
“First Closing” e “Second Closing”.
•

1ª parte (First Closing): o First Closing teve início em 30 de novembro de 2020, e
compreende a venda do acervo líquido relativo às atividades de vendas e marketing dos
Negócios (tais como computadores e outros imobilizados de escritório), cessão de contratos
e transferência de empregados, todos relacionados com funções estratégicas dos
Negócios. Durante essa primeira fase, a Companhia continuará a desempenhar parte das
funções que vinha realizando, como adquirir e vender todo o estoque de produtos, matériaprima e produtos acabados em seu nome próprio, mas de acordo com a orientação da Wella
Brasil, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de gestão estratégica celebrado
entre Wella Brasil e a Companhia.
Também foram transferidos à Wella Brasil determinados recebíveis referentes ao negócio
de PB, além dos contratos de trabalho de determinados funcionários, juntamente com seus
valores envolvidos.

•

2ª parte (Second Closing): prevista para ser implementada somente quando a Wella Brasil
obtiver todas as licenças para comercializar os respectivos produtos, momento em que
deverão ser transferidos para a Wella Brasil os ativos, contratos de empregados e contratos
comerciais vinculados aos Negócios adquiridos que não foram transferidos no First Closing.

O estoque de produtos de PB da Companhia será vendido à Wella Brasil após o Second Closing,
por um preço definido a partir do valor justo do estoque. A baixa do estoque e o reconhecimento do
ganho ou perda decorrente da venda serão lançados no resultado da Companhia quando a venda
for efetivada.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização
de transações com partes relacionadas
A Companhia adota uma Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações
Envolvendo Conflitos de Interesses, a qual foi aprovada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 3 de dezembro de 2021 (“Política de Transações com Partes Relacionadas”), e
define de forma objetiva conceitos sobre partes relacionadas, transações com partes relacionadas
e situações envolvendo conflitos de interesses, além de estabelecer exigências mínimas de
divulgação de informações sobre essas transações. A Política de Transações com Partes
Relacionadas tem como objetivo dar transparência aos acionistas da Companhia, investidores e ao
mercado em geral.
A Política de Transações com Partes Relacionadas tem como objetivo definir regras, no âmbito de
todas as relações da Companhia, suas controladas e controladores, com funcionários, gestores,
gerentes, diretores, fornecedores, concorrentes, ONGs, clientes, o Estado, credores, sindicatos e
diversas outras pessoas ou empresas que possuam relações ou interesses com alguma entidade
da Companhia (stakeholders), para assegurar que todas as operações e tomadas de decisão sejam
administradas e direcionadas visando exclusivamente os interesses da Companhia, de seus sócios
e/ou acionistas, especialmente no que tange ao envolvimento de partes relacionadas e conflito de
interesses, bem como quaisquer situações com risco potencial nesses sentidos.
Conforme a Política de Transações com Partes Relacionadas, é obrigação do administrador ou
pessoa envolvida em qualquer operação ou transação da Companhia, comunicar, imediatamente,
o eventual conflito de interesse ou existência de relacionamento com partes relacionadas, a sua
natureza e extensão, de forma completa e a qualquer tempo, não devendo estar restrito a iniciativa
da Companhia, sendo que qualquer pessoa, ainda que estranha à transação com partes
relacionadas, poderá declarar atos ou fatos que entenda configurarem conflitos de interesses ou
envolvam partes relacionadas, devendo se reportar ao Comitê de Auditoria ou ao canal de
denúncias da Companhia. Em caso de conflito de interesses, o(a) envolvido(a) deve se afastar,
imediatamente, do processo específico, opinião e da tomada de decisão respectiva ao seu conflito,
devendo aguardar orientações superiores e o cumprimento do processo de análise previsto na
Política de Transações com Partes Relacionadas, mas em nenhuma hipótese o envolvido deve
deixar de cumprir seus deveres legais e de proteção aos demais riscos da Companhia.
A Companhia, por meio do Comitê de Auditoria, da Diretoria e do Conselho de Administração,
conforme o caso, atuará de forma a garantir que as transações com partes relacionadas: (a) sejam
realizadas por escrito, especificando-se as suas principais características, inclusive acerca da
possibilidade de resilição, pela Companhia, de qualquer transação com parte relacionada que seja
de trato sucessivo, em condições equivalentes àquelas disponíveis nos contratos com partes não
relacionadas; (b) sejam realizadas a preços, prazos e taxas usuais de mercado ou de negociações
anteriores que representam condições comutativas; (c) estejam claramente refletidas nas
demonstrações financeiras; e (d) observem integralmente as condições da Política de Transações
com Partes Relacionadas.
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Adicionalmente, a Companhia, quando da celebração de operações com partes relacionadas, adota
práticas que têm por objetivo não gerar qualquer benefício ou prejuízo injustificável para a
Companhia ou para quaisquer outras partes, com base em termos e condições que seriam
aplicáveis a operações semelhantes com terceiros, utilizando-se de cotações e pesquisas de
mercado na implementação de seus negócios e contratação de serviços, tendo por critério a busca
pelas melhores condições técnicas e de preços, cabendo a decisão da realização das transações,
independentemente desta ser realizada entre partes relacionadas ou não, ao responsável da área
que motivou a contratação do produto ou serviço.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer
ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber,
em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e
(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou
nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Por fim, a Companhia adota um Código de Conduta Ética, aplicável a todas as sociedades de seu
grupo econômico, que tem como objetivo orientar as ações e a tomada de decisões de todos os
colaboradores das empresas do grupo, nos diversos níveis de relacionamento empresarial e
operacional.
A prática recomendada pela Companhia para possíveis conflitos de interesse é baseada no
princípio de que o colaborador deverá tomar decisões e agir sempre de maneira idônea, sem se
deixar influenciar por questões particulares, de familiares ou de amigos que possam afetar seu
julgamento em relação à atividade na qual ele esteja envolvido, ou seja, deve-se recusar a promover
qualquer forma de favorecimento ou a agir contra os interesses da Companhia.
A Companhia dispõe de Canais de Denúncia controlado por empresa especializada independente,
com hotline, hotsite e endereço eletrônico disponível 24 horas/dia, 365 dias por ano, com opção de
manifestação/denúncia anônima.
A Política de Transações com Partes Relacionadas pode ser acessada nos seguintes endereços:
(i) sede da Companhia: Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda
Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás ; e (ii) internet: site da Companhia
(ri.coty.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

THE WELLA CORPORATION

01/01/2020

1.734.000,00

R$ 464.000,00

-

Indeterminado.

NÃO

Relação com o emissor

Entidade controlada indiretamente por uma joint venture, da qual empresas do grupo Coty Inc. possuem participações no capital social.

Objeto contrato

Compra de insumos para uso na produção de bens de consumo para venda. O valor do montante envolvido abrange as compras do período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2021.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo de vencimento 90 dias após emissão da invoice, sem previsão de juros por
atraso.

Natureza e razão para a operação

Compras de insumos para produção de bens de consumo para venda.

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
HFC Prestige Inter Oper

01/01/2019

109.758.000,00

R$15.109.000,00

-

Indeterminado.

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Compra de insumos para uso na produção de bens de consumo para venda e produtos acabados para revenda. O montante envolvido compreende
o total de compras no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021. Do saldo existente, R$ 14.156.000,00 decorrem de saldos a pagar
pela compra de insumos para produção, e R$ 953.000,00 de saldos a pagar pela compra de mercadorias.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo de vencimento 90 dias após emissão da invoice, sem previsão de juros por
atraso.

Natureza e razão para a operação

Compras de insumos para produção de bens de consumo para venda e produtos para revenda.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
COTY International BV

01/01/2020

37.011.000,00

R$7.594.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Compra de produtos para revenda. O montante envolvido compreende o total de compras no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2021. Do saldo existente, R$7.594.000,00 decorrem de saldos a pagar pela compra de produtos para revenda.
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Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo de vencimento 90 dias após emissão da invoice, sem previsão de juros por
atraso.

Natureza e razão para a operação

Compras de produtos para revenda.

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Coty Argentina

01/01/2019

527.000,00

R$88.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Venda de produtos. O valor do montante envolvido abrange as vendas de produtos à Coty Argentina no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2021.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo para recebimento de 60 dias após emissão da nota fiscal, sem previsão de
juros por atraso.

Natureza e razão para a operação

Vendas de produtos.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
HFC Prestige Manufacturing

01/01/2019

244.000,00

R$ 16.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Compra de insumos para uso na produção de bens de consumo para venda. O montante envolvido compreende o total de compras no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2021. O saldo existente de R$16.000,00 decorre de saldos a pagar pela compra de insumos para
produção.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo de vencimento 90 dias após emissão da invoice, sem previsão de juros por
atraso.

Natureza e razão para a operação

Compras de insumos para produção de bens de consumo para venda e produtos para revenda.
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

44.000,00

R$ 7.000,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Indeterminado.

NÃO

Especificar
Coty Chile

01/01/2019

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Venda de produtos. O valor do montante envolvido abrange as vendas do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo para recebimento de 60 dias após emissão da nota fiscal, sem previsão de
juros por atraso.

Natureza e razão para a operação

Vendas de produtos.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Coty Operations Americas LLC and Coty Inc.
(ambas Coty USA)

31/10/2020

458.000,00

R$ 458.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Reembolso de despesas. O valor do montante envolvido e saldos existentes abrange o reembolso de despesas a receber do exercício de 2020
(R$214.000,00) e do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 (R$850.000,00). O saldo de montante envolvido e saldo existente
estão líquidos do valor a pagar para a Coty Inc. (R$ 1.522.000,00) decorrente do reembolso realizado à controladora decorrente dos planos de
ações restritas

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo de vencimento 30 dias após emissão da invoice, sem previsão de juros por
atraso.

Natureza e razão para a operação

Reembolso de despesas com funcionários expatriados, que é pago pela Companhia, e posteriormente reembolsado pela Coty Operations Americas,
no montante de R$999.390,00. Há também R$64.610,00 com despesas de serviços de auditoria interna global, que foi pago pela Companhia
localmente, mas que é de responsabilidade da Coty Inc. Os saldos de montante envolvido e saldo existente estão líquidos do valor a pagar para a
Coty Inc. (R$ 1.522.000,00) por conta do reembolso a ser realizado à controladora decorrente dos planos de ações restritas.

Posição contratual do emissor

Outra
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Parte relacionada

Data
transação

Especificar

Credor/Devedor

Galería Productora de Cosméticos, S. de R.L. de 01/01/2019
C.V.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

9.886.000,00

R$714.000,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada pela mesma controladora da Companhia, Coty Inc.

Objeto contrato

Compra de insumos para uso na produção de bens de consumo para venda. O montante envolvido compreende o total de compras no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2021. O saldo existente de R$ 714.000,00 decorre de saldos a pagar pela compra de insumos para
produção.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato será terminado na data da sua liquidação financeira. Prazo de vencimento 30 dias após emissão da invoice, sem previsão de juros por
atraso.

Natureza e razão para a operação

Compras de insumos para produção de bens de consumo para venda e produtos para revenda.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Wella Brasil Ltda.

30/11/2020

14.901.000,00

R$130.050.000,00

5 anos a partir de
30/11/2020

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade controlada indiretamente por uma joint venture, da qual empresas do grupo Coty Inc. possuem participações no capital social.

Objeto contrato

Prestação de serviços de fabricação e distribuição dos produtos de Professional Beauty (“PB”) e Retail Hair (“RH”), que foram vendidos pela
Companhia à Wella.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

O contrato tem prazo de 5 anos, quando Wella finalizar a obtenção de todas as licenças para comercializar os produtos, momento em que os ativos
deverão ser transferidos para a Wella.

Natureza e razão para a operação

O Local Implementation Agreement prevê um período de transição regido por novos contratos celebrados entre as sociedades brasileiras
objetivando segregar os negócios de PB e RH (“carve-out”). Durante essa primeira fase, a Companhia continuará a desempenhar parte das funções
que vinha realizando, como adquirir e vender todo o estoque de produtos, matéria-prima e produtos acabados em seu nome próprio, mas de acordo
com a orientação da Wella, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de gestão estratégica celebrado entre Wella e a Companhia.
Do saldo existente, conforme evidenciado de R$

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Credor/Devedor
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
e demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas
ou do pagamento compensatório adequado
(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Os procedimentos adotados pela Companhia para identificar conflitos de interesse são aqueles
previstos na Lei das Sociedades por Ações e na Política de Transações com Partes Relacionadas.
Adicionalmente, a Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas
e/ou exigidas pela legislação, incluindo aquelas previstas no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado.
De acordo com os termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, as pessoas
vinculadas à Companhia que tenham conflito de interesses em relação a uma potencial transação
(inclusive com partes relacionadas) devem se afastar imediatamente do processo específico,
opinião e da tomada de decisão respectiva ao seu conflito, devendo aguardar orientações
superiores e o cumprimento do processo de análise previsto na Política, mas em nenhuma hipótese
o envolvido deve deixar de cumprir seus deveres legais e de proteção aos demais riscos da
Companhia.
A Política de Transações com Partes Relacionadas prevê ainda que os casos relacionados a
conflitos de interesses ou Transações com Partes Relacionadas devem ser previamente
comunicados ao Comitê de Auditoria, independentemente de seu valor, sendo que:
(i)

todas as Transações com Partes Relacionadas de valores até R$ 350.000,00 deverão
ser previamente aprovadas pelo Diretor da área requisitante e Diretor Financeiro. Para
valores acima de R$ 350.000,00 até R$ 3.000.000,00 a aprovação será do Diretor
Financeiro em conjunto com o Diretor Presidente Caso algum dos dois diretores esteja
envolvido ou tenha interesse direto na celebração da Transação com Parte
Relacionada, ela deverá ser submetida à aprovação da maioria da Diretoria, conforme
na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, devendo o membro interessado,
obrigatoriamente, se abster de participar de tal deliberação;

(ii)

todas as Transações com Partes Relacionadas de valores entre R$ 3.000.000,00 até
R$ 10.000.000,00 deverão ser previamente aprovadas pela maioria dos membros da
Diretoria, incluindo o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro (por meio de voto
favorável da maioria dos membros, excluídas eventuais Partes Relacionadas
envolvidas); e

(iii)

todas as Transações com Partes Relacionadas (i) em valores superiores a R$
10.000.000,00.; ou (ii) celebradas fora do curso normal dos negócios da Companhia
deverão ser submetidas para aprovação do Conselho de Administração, e aprovadas
nos termos do Estatuto Social da Companhia.
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É vedada, também, a participação de administradores e funcionários em negócios de natureza
particular ou pessoal que interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia ou que resultem
da utilização de informações confidenciais em razão do exercício do cargo ou função que ocupem
na Companhia.
(b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Nos termos da Política de Transações com Parte Relacionadas, as transações celebradas com
partes relacionadas são amparadas por análises prévias e criteriosas de seus termos, de forma que
sejam realizadas em condições estritamente comutativas, observando-se preços, prazos e taxas
usuais de mercado ou de negociações anteriores.
Para garantir a comutatividade, as potenciais transações com partes relacionadas devem ser
previamente comunicadas ao Comitê de Auditoria.
Na análise de Transações com Partes Relacionadas, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro, a
Diretoria e o Conselho de Administração, conforme o caso, deverão considerar os seguintes fatores,
entre outros, que julgue relevantes para a análise da transação específica:
(i)
se há motivos claramente demonstráveis, do ponto de vista dos negócios da Companhia,
para que seja realizada a Transação com a Parte Relacionada;
(ii)
se a transação é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do
que aqueles geralmente disponíveis no mercado ou aqueles oferecidos a terceiros nãorelacionados com a Companhia, em circunstâncias equivalentes, avaliando, inclusive, as medidas
tomadas e procedimentos adotados para garantir a comutatividade da operação;
(iii)
caso a transação não seja realizada nos termos da alínea (ii) acima, se há previsão de
pagamento compensatório adequado;
(iv)
os resultados de avaliações realizadas ou de opiniões emitidas por empresa especializada
e independente, se houver;
(v)
se foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação, com a
realização de procedimentos de tomada de preços ou formalização de tentativas de contratação
junto a terceiros, avaliando, inclusive, os seus resultados;
(vi)
caso não tenham sido realizadas contratações com terceiros não- relacionados, (a) as
razões pelas quais tais contratações não foram efetivadas e (b) as razões pela escolha de
realização da Transação com Partes Relacionadas e não com terceiros não-relacionados;
(vii)
a metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de
precificação da transação;
(viii)
análise comparativa dos preços, termos e condições disponíveis no mercado e de
transações similares já realizadas pela Companhia ou pela Parte Relacionada; e
(ix)
a extensão do 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, além de outros
aspectos que considere relevantes.

647

PÁGINA: 315 de 349

Formulário de Referência - 2021 - Coty Brasil Comércio S.A.

Versão : 1

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

As operações e negócios com partes relacionadas da Companhia citadas no item 16.2 deste
Formulário de Referência, foram realizadas com o intuito de melhorar o seu desempenho e levam
sempre em consideração o critério do melhor preço, prazo e encargos financeiros compatíveis com
as práticas usuais de mercado, sendo que todos os contratos estabelecem prazos para sua efetiva
realização (quitação) ou, quando de prazo indeterminado, garantem o direito de rescindi-los a
exclusivo critério da Companhia, bem como taxas de juros de mercado (quando aplicável).
Em geral, as transações celebradas com partes relacionadas são amparadas por avaliações
prévias e criteriosas de seus termos, de forma que sejam realizadas em condições estritamente
comutativas, observando-se preços e condições usuais de mercado. Desta forma, as transações
com partes relacionadas não geram quaisquer benefícios ou prejuízos indevidos às sociedades
envolvidas.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 16.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

20/05/2021
Tipo de capital
20/05/2021
Tipo de capital
20/05/2021

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

236.000.000

0

236.000.000

-

2.353.313.336

0

2.353.313.336

-

2.353.313.336

0

2.353.313.336

2.353.313.336

0

2.353.313.336

Capital Autorizado

25/08/2021
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Prazo de integralização

0,00
Capital Emitido
2.353.313.336,00
Capital Subscrito
2.353.313.336,00
Capital Integralizado
2.353.313.336,00

PÁGINA: 318 de 349
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

19/02/2019

Reunião dos Sócios

19/02/2019

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

3.207.000.000,00

Subscrição
particular

3.207.000.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
3.207.000.000

69,24571000

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor nominal.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional pela sócia Coty B.V., mediante a conversão, em capital social, de créditos por ela detidos contra a Companhia no valor total de R$3.207.000.000,00.

20/05/2021

Assembleia Geral
Extraordinária

20/05/2021

250.000.000,00

Subscrição
particular

250.000.000

0

250.000.000

0,11886000

Fator cotação

1,00

R$ por Unidade

1,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor nominal

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional pela sócia Coty B.V., mediante a conversão, em capital social, de créditos por ela detidos contra a Companhia no valor total de R$250.000.000,00, em decorrência da redução do
capital social da Companhia aprovado em 01 de janeiro de 2021. Para maiores informações sobre as reduções do capital social da Companhia, veja o item 17.4 deste Formulário de Referência.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações no
período corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

05/06/2019

05/06/2019

500.000.000,00

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)

500.000.000

0

500.000.000

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

0,15368900

1,00

Forma de restituição

A redução do capital social se deu mediante cancelamento de quotas de emissão da Companhia, com valor nominal de R$1,00 cada, da propriedade
da quotista Coty B.V.

Razão para redução

A título de restituição do valor das quotas correspondentes à redução do capital social da Companhia se deu mediante restituição de
R$500.000.000,00 à sócia Coty B.V.

23/07/2020

23/07/2020

250.000.000,00

250.000.000

0

250.000.000

0,09079900

1,00

Forma de restituição

A redução do capital social se deu mediante cancelamento de quotas de emissão da Companhia, com valor nominal de R$1,00 cada, da propriedade
da quotista Coty B.V.

Razão para redução

A redução do capital social se deu por ser considerado o antigo capital social excessivo em relação ao objeto da Companhia. A título de restituição do
valor das quotas correspondentes à redução do capital social da Companhia se deu mediante restituição de R$250.000.000,00 à sócia Coty B.V.

01/12/2020

01/12/2020

400.000.000,00

400.000.000

0

400.000.000

0,15978000

1,00

Forma de restituição

A redução do capital social se deu mediante cancelamento de quotas de emissão da Companhia, com valor nominal de R$1,00 cada, da propriedade
da quotista Coty B.V.

Razão para redução

A redução do capital social se deu por ser considerado o antigo capital social excessivo em relação ao objeto da Companhia. A título de restituição do
valor das quotas correspondentes à redução do capital social da Companhia se deu mediante restituição de R$400.000.000,00 à sócia Coty B.V.,
sendo que R$75.000.000,00 foram pagos em 18 de março de 2021, R$75.000.000,00 foram pagos em 25 de maio de 2021 e valor restante de
R$250.000.000,00 foram capitalizados no aumento de capital realizado em 20 de maio de 2021. Para maiores informações sobre o aumento de
capital em questão, veja o item 17.2 deste Formulário de Referência.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes
Aumento de Capital
Em 24 de agosto de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram, em Assembleia Geral
Extraordinária, o aumento do capital social da Companhia, na data de verificação da condição
suspensiva da implementação da precificação de oferta pública inicial de ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Oferta”), nos termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, conforme alterada (“Código Civil” e “Condição Suspensiva”, respectivamente), no valor total
de R$ 539.211.230,05 (quinhentos e trinta e nove milhões, duzentos e onze mil, duzentos e trinta
reais e cinco centavos), mediante a emissão de 396.478.846 (trezentos e noventa e quatro milhões,
quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis) ações ordinárias, ao preço de emissão
de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) por ação, corresponde ao preço patrimonial por ação
de emissão da Companhia em 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
II, da Lei das Sociedades por Ações, observado direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia na subscrição das novas ações, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por
Ações.
As ações objeto deste aumento de capital serão emitidas pelo Conselho de Administração da
Companhia na data de ocorrência da Condição Suspensiva e totalmente subscritas e integralizadas
pela mediante a contribuição ao capital social da Companhia de determinados direitos de
propriedade intelectual detidos pela HFC Prestige International Operations Swiss Sarl (“HFC Swiss”
e “Direitos de PI”, respectivamente).
Desta forma, uma vez verificada a Condição Suspensiva, o capital social da Companhia passará de
R$ 2.353.313.336,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e treze mil,
trezentos e trinta e seis reais), dividido em 2.353.313.336 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três
milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e seis) ações ordinárias, para R$ 2.892.524.566,05
(dois bilhões, oitocentos e noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
sessenta e seis reais e cinco centavos), dividido em 2.749.792.182 (dois bilhões, setecentos e
quarenta e nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias,
todas nominativas, sem valor nominal.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto
de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de
acionistas. Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de
oferta pública, conforme listadas abaixo:
•

aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações), nos termos e condições previstos na legislação vigente
e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado;

•

caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar oferta
pública de aquisição de ações, se a saída ocorrer (i) para negociação de seus valores
mobiliários fora do Novo Mercado, ou (ii) por reorganização societária na qual os valores
mobiliários da Companhia resultantes de tal reorganização não sejam admitidos para
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral
que aprovou a operação. O preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao preço justo
apurado em laudo de avaliação nos termos do Estatuto Social da Companhia, respeitadas
as normas legais e regulamentares aplicáveis;

•

na hipótese de não haver acionista controlador, caso a Assembleia Geral delibere (i) pela
saída da Companhia do Novo Mercado, em razão de registro para negociação de seus
valores mobiliários fora do referido segmento de listagem, ou (ii) pela reorganização
societária da Companhia, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 dias
contados da realização da Assembleia Geral que aprovou a referida operação; a saída do
Novo Mercado estará condicionada à realização de oferta pública nas mesmas condições
previstas acima. Nesse caso, competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública prevista neste item, o(s) qual(is),
presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de
realizar a oferta. Em relação à Assembleia Geral que deliberar pela reorganização
societária, na ausência de definição do(s) responsável(is) pela realização da oferta pública,
caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a
referida oferta pública;
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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
•

na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
o acionista controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes
aos demais acionistas da Companhia, caso o descumprimento decorra (i) de deliberação
em Assembleia Geral, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos
acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e (ii)
de ato ou fato da administração, os administradores deverão convocar Assembleia Geral
de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento
das obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou, se for o
caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Na hipótese (ii) acima,
competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública ali indicada, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta; (v) na hipótese de cancelamento de registro
de companhia aberta da Companhia, haverá obrigatoriedade de oferta pública, a ser
lançada pelo acionista controlador ou pela Companhia, nos termos da legislação vigente e
do estatuto social da Companhia; e

•

é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das
finalidades previstas nesta seção, no Regulamento de Listagem no Novo Mercado na
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação
aplicável. Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da subsequente
realização de oferta pública, o adquirente do controle, quando necessário, deverá tomar as
medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% do total das ações de
emissão da Companhia em circulação, dentro dos seis meses subsequentes à aquisição do
poder de controle. Nos casos de oferta pública de saída do Novo Mercado e cancelamento
de registro de companhia aberta, o preço da oferta pública deverá ser estabelecido em
laudo, que deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência
comprovada e independente do poder de decisão da Companhia, seus administradores e
controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo
8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º
do mesmo Artigo 8º. Nesses casos, a escolha da instituição ou empresa especializada
responsável pela determinação do valor econômico da Companhia é de competência da
Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser
tomada por maioria absoluta dos votos das Ações em Circulação manifestados na
Assembleia Geral que (i) se instalada em primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de ações em circulação;
ou (ii) se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer
número de acionistas representantes de ações em circulação.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no estatuto
O Estatuto Social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido
o prazo de 30 dias para seu exercício de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das
Sociedades por Ações nas emissões de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício de
direitos pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo estatuto social da
Companhia, cessando tal suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. O
estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de exercício de direitos
pelos acionistas.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à
negociação.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à
negociação
A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à 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:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros,
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
Até a data deste Formulário de Referência, nenhuma oferta pública de distribuição de ações de
emissão da Companhia havia sido realizada.
A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à
B3.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas
a ações de emissão de terceiros
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de
aquisição pela Companhia relativas às ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes 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:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de emissão própria no período
corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria no período corrente e nos últimos três
exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras inf. Relev. – recompra / tesouraria
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

03/12/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com acesso à
informação privilegiada, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, assim como os acionistas controladores, diretos e indiretos,
sociedades controladas e as pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia, no acionista controlador, direto ou indireto, ou em sociedades controladas, possam
ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham aderido à Política
de Negociação de Valores Mobiliários por meio de seu termo de adesão (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Estabelecer as regras que deverão ser observadas visando a coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo à Companhia, ou informações privilegiadas, em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociação com valores
mobiliários de emissão da Companhia, e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por
lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 44 e das suas políticas internas. Tais regras também
procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações privilegiadas) e tipping
(dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de valores
mobiliários de emissão da Companhia. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante
assinatura de termo de adesão.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Rua Iza Costa, nº
1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro, Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás; e (ii)
internet: site da Companhia (ri.coty.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos “Períodos de
Impedimento à Negociação”, que são definidos na regulamentação aplicável e pelo Diretor de
Relações com Investidores. Os Períodos de Impedimento à Negociação incluem os seguintes
prazos: (i) os 15 dias que antecedem a divulgação de informações periódicas pela Companhia,
como ITR e DFP; e (ii) o período entre a data de decisão do órgão competente de aumentar o
capital social, distribuir dividendos, bonificação em ações ou seus derivativos, de desdobrar,
agrupar e pagar juros sobre capital próprio e a publicação de seus respectivos editais e anúncios.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 - Outras informações relevantes
A Companhia esclarece que não possui plano de investimento nos termos do artigo 16 da
Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à
divulgação de informações
As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a
Companhia adota estão descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2
deste Formulário de Referência.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos
procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes
não divulgadas
A Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução CVM 44”) disciplina as regras a
respeito da divulgação e do uso de informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas
não se limitando, ao que se refere à divulgação de informações relativas à negociação e à aquisição
de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:
•

estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação
ao mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos
acionistas controladores, deliberações de assembleia geral de acionistas ou dos órgãos de
administração da companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos,
técnicos, negociais, financeiros ou econômicos relacionados aos negócios da companhia
que possam influenciar de modo ponderável (i) na cotação de suas ações ou quaisquer
valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores
de negociarem e/ou manterem tais valores mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários;

•

especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de
contratos prevendo a transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de
acionistas que mantenham com a companhia qualquer contrato ou colaboração
operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, a alteração de qualquer acordo de
acionistas em que a Companhia seja parte, bem como a ocorrência de qualquer
reestruturação societária realizada entre as sociedades relacionadas à companhia em
questão;

•

obrigam a companhia aberta e seu Diretor de Relações com Investidores a enviar atos ou
fatos relevantes à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores e à B3 (Sistema IPE), bem como divulgar ao mercado em
geral, por meio de, no mínimo, um dos seguintes canais de comunicação (i) jornais de
grande circulação geralmente utilizados pela referida companhia; ou (ii) de pelo menos 1
(um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em
seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade;

•

exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato
relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da
companhia como companhia aberta, no prazo de um ano;

•

exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão
técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto informem a tal companhia o
número, tipo e forma de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas
controladas e suas sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como
detidas por seus cônjuges, companheiros e dependentes, informando ainda quaisquer
mudanças em referidas posições acionárias, informação esta que será transmitida à CVM
e à B3 pelo Diretor de Relação com Investidores da companhia aberta;
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
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•

estabelecem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista
elegendo membros do conselho de administração ou do conselho fiscal de uma companhia
de capital aberto, bem como qualquer outra pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas
naturais ou jurídicas, agindo em conjunto ou representando o mesmo interesse, realize
negócio ou conjunto de negócios por consequência do qual sua participação direta ou
indireta ultrapasse, para cima ou para baixo, os patamares de 5%, 10%, 15%, e assim
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia, referida pessoa deverá divulgar as informações relacionadas com a referida
aquisição ou alienação; e

•

proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.

Em observância às normas da CVM e da B3, em 3 de dezembro de 2021, foi aprovada em reunião
do Conselho de Administração da Companhia, a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”
(“Política de Divulgação”), cujas regras devem ser observadas por todas aquelas pessoas
relacionadas no artigo 13 da Resolução CVM 44 (“Destinatários”). Os Destinatários deverão
assinar o Termo de Adesão à Política de Divulgação.
A Política de Divulgação visa disciplinar a manipulação, o uso e divulgação ao mercado de
informações relativas à Companhia que possam ser classificadas como Ato ou Fato Relevante,
dentre as quais se incluem (i) prestar informação completa aos acionistas da Companhia e aos
investidores em geral; (ii) garantir ampla e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante;
(iii) possibilitar acesso equânime às informações públicas sobre a Companhia aos acionistas da
Companhia e aos investidores em geral; (iv) zelar pelo sigilo de Ato ou Fato Relevante não
divulgado; (v) colaborar para a estabilidade e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro;
e (vi) consolidar práticas de boa governança corporativa na Companhia.
Para alcançar tais objetivos, a Política de Divulgação estabelece que cumpre ao Diretor de Relação
com Investidores da Companhia a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de ato
ou fato relevante, cabendo a ele (i) comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios da Companhia imediatamente após a sua ocorrência; (ii) realizar a
divulgação de ato ou fato relevante de forma a preceder ou ser realizado simultaneamente à
veiculação por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões
de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior;
e (iii) avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, à B3 e, se for o caso, às outras
bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no País ou no exterior,
pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante, caso seja imperativo
que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado por meio (i) da página na rede mundial de
computadores da Companhia (ri.coty.com.br), em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM
e à bolsa de valores ou mercados de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão
da Companhia sejam admitidos à negociação; e (ii) do sistema de envio de informações periódicas
e eventuais da CVM (Sistema Empresas.Net). Não obstante a divulgação de ato ou fato relevante
pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer ato ou fato relevante poderá ser
também publicado em jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia.
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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
Consta da Política de Divulgação da Companhia lista exemplificativa de modalidades de ato ou fato
relevante, conforme Resolução CVM 44, sendo que os Destinatários devem observar que (i) a
ocorrência de qualquer dessas modalidades não se constitui necessariamente em um ato ou fato
relevante, uma vez que essa ocorrência deve ter a capacidade de influenciar de modo ponderável
a decisão de negociação dos investidores em valores mobiliários; e (ii) a lista é meramente
exemplificativa, não esgotando ou limitando as possibilidades de ocorrência e caracterização do
ato ou fato relevante.
De acordo com a regulamentação da CVM aplicável e a Política de Divulgação da Companhia, é
considerada uma “Informação Relevante” qualquer decisão de eventual acionista controlador,
deliberações de assembleia geral de acionistas ou de órgão da administração da Companhia, ou
quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, negociais, financeiros ou
econômicos relacionados aos negócios da Companhia que possam influenciar de modo ponderável
(i) na cotação dos valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos
investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou quaisquer valores mobiliários; (iii) na
decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários emitidos
pela Companhia ou a eles referenciados.
Os Destinatários devem, ainda, guardar completo sigilo acerca de ato ou fato relevante sobre os
negócios da Companhia ainda não divulgados ao mercado, devendo dar a este difusão restrita,
somente quando necessária para o desenvolvimento desses negócios, sempre em caráter
confidencial e de forma limitada de divulgação, nos termos da Política de Divulgação da
Companhia.
Quando se tratar de informação sigilosa ou potencialmente relevante, ainda não divulgada ao
mercado, os Destinatários devem obrigatoriamente, nos termos da Política de Divulgação:
•

reportá-las imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores;

•

não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não tenham
conhecimento, ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o
significado da conversa;

•

não discutir a informação confidencial em conferências telefônicas nas quais não se possa
ter certeza de quem efetivamente esteja participando;

•

manter documentos de qualquer espécie referentes à informação confidencial, inclusive
anotações pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo fechado, ao qual tenha
acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação;

•

gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à informação confidencial sempre com
proteção de sistemas de senha;

•

circular internamente os documentos que contenham informação confidencial em envelopes
lacrados, os quais deverão ser sempre entregues diretamente ao respectivo destinatário;

•

não enviar documentos com informação confidencial por fac-símile, a não ser quando haja
certeza de que apenas pessoa autorizada a tomar conhecimento da informação terá acesso
ao aparelho receptor;
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•

exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação confidencial a
assinatura de um termo de confidencialidade, no qual deve ser especificada a natureza da
informação e constar a declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter confidencial,
comprometendo-se a não divulga-la a qualquer outra pessoa e a não negociar com valores
mobiliários antes da divulgação da informação ao mercado; e

•

comunicar imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores sobre suspeita ou
ocorrência de vazamento dessas informações do seu círculo restrito e determinável.

De acordo com a Política de Divulgação, um ato ou fato relevante deve ser imediatamente
divulgado, salvo quando sua manutenção sob sigilo for indispensável para preservar os legítimos
interesses da Companhia.
O ato ou fato relevante poderá, em caráter excepcional, não ser divulgado quando os acionistas
controladores e/ou os administradores da Companhia entenderem que sua divulgação colocará em
risco seu interesse legítimo, observando-se, adicionalmente, o que segue:
•

os acionistas controladores ou administradores que decidirem pela manutenção do sigilo
em seu benefício deverão cientificar imediata e formalmente o Diretor de Relações com
Investidores da Companhia do ato ou fato tido como relevante em estado sigiloso, dando
conhecimento das informações necessárias ao seu correto entendimento para que, por si
só, sejam capazes de subsidiar eventual divulgação nos termos da Resolução CVM 44;

•

o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ou ainda, os demais
administradores ou acionistas controladores da Companhia – estes dois últimos grupos,
mediante comunicação simultânea ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia
– poderão solicitar a apreciação da manutenção de sigilo à CVM, desde que em envelope
registrado, lacrado e com advertência de confidencialidade, tendo como destinatário o
Presidente da CVM; e

•

em qualquer hipóteses de manutenção do sigilo de ato ou fato relevante, ou quando a
situação escapar ao controle dos Destinatários, o Diretor de Relações com Investidores da
Companhia deve ser informado imediatamente e este deverá adotar os procedimentos
previstos no item acima ou divulgar imediatamente o respectivo ato ou fato relevante, caso
que não eximirá os acionistas controladores e os administradores da Companhia de sua
responsabilidade pela divulgação.

Os administradores da Companhia são obrigados a comunicar à Companhia, à CVM e à entidade
de mercado nos quais os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos à
negociação, a quantidade, as características e a forma de aquisição dos valores mobiliários de
emissão da Companhia e de sociedades controladas ou controladoras, desde que companhias
abertas, de que sejam titulares. Devem, ainda, comunicar os valores mobiliários emitidos por essas
companhias que pertençam (i) ao cônjuge do qual não estejam separados judicialmente; (ii) ao
companheiro; (iii) a qualquer dependente incluído na declaração anual de imposto sobre a renda;
e (iv) a sociedades controladas direta ou indiretamente.
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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
Todos os Destinatários da Política de Divulgação da Companhia são responsáveis por não divulgar
ato ou fato relevante de forma privilegiada, ainda que em reuniões, públicas ou restritas, devendo
previamente à veiculação de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com
público selecionado, no país ou no exterior, os Destinatários deverão contatar e submeter o material
objeto de exposição ou divulgação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em
caráter confidencial, o qual tomará as providências necessárias à divulgação simultânea de
informações, se for o caso.
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos internos adotados
pela Companhia para assegurar que tais informações a serem divulgadas publicamente sejam
recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva.
A Política de Divulgação da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Rua Iza Costa, nº 1.104, Quadra Área, Lote Área, Módulo 1, Setor Fazenda Retiro,
Bairro São Cristóvão, cidade de Goiânia, Estado de Goiás; e (ii) internet: site da Companhia
(ri.coty.com.br); site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 21.
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