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

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

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE
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INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.
CNPJ/ME nº 05.347.060/0001-07
NIRE: 35300455339
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 1566, Jurubatuba
CEP 04696-000 – São Paulo, SP
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 Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores identificados na seção “Informações sobre a Oferta – Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos
líquidos” na página 39 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou ”Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”) e o UBS Brasil
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, 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” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de[, inicialmente,] [•] novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Base Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias de emissão
da Companhia [e de titularidade dos Acionistas Vendedores] (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Base Secundária”, sendo que Ações da Oferta Base Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Base Primária, serão denominadas “Ações da
Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o OfícioCircular n° 1/2021-CVM/SRE, de 1º de março de 2021 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas”, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e 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 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores da Oferta de Varejo (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, Inc. e pelo UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em
conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, [os Acionistas Vendedores] e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados
Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na 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 de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de
acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act (“Regulamento S”), e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em ambos os casos, desde
que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, nos termos da Resolução CMN 4.373, da Resolução CVM 13 e da Lei 4.131,
sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
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 Interplayers Soluções Integradas S.A ” (“Anúncio de
Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, 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 pelos Acionistas Vendedores, 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
emitidas pela Companhia e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, 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 pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), 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 (conforme abaixo definido) ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados, observadas as condições de eficácia
descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor de Varejo 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% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares).Os Investidores da Oferta de Varejo não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço por Ação...................................................................................................
Oferta Primária ...................................................................................................
Oferta Secundária(5) ............................................................................................
Total ..................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Preço (R$)(1)
[•]
[•]
[•]
[•]

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 43 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos
líquidos” na página 39 deste Prospecto.

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 Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de setembro de 2021, cuja ata será devidamente registrada perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil”.
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
JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A participação da Intermarket no âmbito da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, foi aprovada em Reunião de Sócios realizada em 14 de setembro de 2021. Não será necessária aprovação societária para a aprovação da
fixação do Preço por Ação. A participação do Fundo Ória na Oferta Secundária foi aprovada em reunião de seu comitê de investimentos realizada em [•] de [•] de 2021. O Preço por Ação estará automaticamente aprovado pelo Fundo Ória,
considerando sua fixação por meio do Procedimento de Bookbuilding e dentro da Faixa Indicativa do Preço por Ação.
Exceto pelo registro na CVM para a realização da Oferta no Brasil, a Companhia, os Acionistas Vendedores 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 16 de setembro 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” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 74, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 373, 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

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

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

Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimentos em
Participações Multiestratégia e Intermarket Empreendimentos e
Participações Ltda, considerados em conjunto.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

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

Afiliadas

Com relação a uma pessoa, (i) seus acionistas controladores
diretos ou indiretos, nos termos do artigo 116 da Lei das
Sociedades por Ações, (ii) suas sociedades controladas, direta
ou indiretamente, nos termos do artigo 243, parágrafo 2º, da
Lei das Sociedades por Ações, (iii) as sociedades sob mesmo
controle que tal pessoa, (iv) sociedades coligadas, nos termos
do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações,
e (v) seus conselheiros e diretores

Agente Estabilizador ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes da
Companhia

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Estatutária

da

Itaú BBA ou Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A.
Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.
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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.

Companhia ou Interplayers

Interplayers Soluções Integradas 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.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477,
14º Andar, Parte, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 43.815.158/0001-22

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) ou LAJIDA (“Lucro Antes de Juros, Impostos,
Depreciações e Amortizações”) é uma medição não contábil
elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução
CVM 527, que consiste no resultado do exercício ou do período
ajustado pelo imposto de renda e contribuição social, pelo
resultado financeiro líquido e pelos custos e despesas de
depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada
pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida. O
EBITDA e a margem EBITDA não são medidas reconhecidas
pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International
Financial Reporting SStandards – “IFRS”), emitidas pelo
International Accounting Standard Board (“IASB”), e não
representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não devem ser consideradas como base para a distribuição de
dividendos, como substituto para o lucro (prejuízo) líquido do
exercício/período ou como indicador de desempenho
operacional, nem como indicador de liquidez da Companhia.
Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o
item 3.2 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em [•] de [•] de 2021.
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Formulário de Referência

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

Fundo Ória

Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia.

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.

Intermarket

Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.,

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 384

Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, conforme
alterada

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 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.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/2021, divulgado em 1º de
março de 2021.

Prospecto Definitivo

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

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Interplayers Soluções Integradas 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
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

e

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.

Resolução CMN 4.373

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de
setembro de 2014, conforme alterada.

Resolução CVM 13

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

Resolução CVM 27

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

Resolução CVM 35

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

UBS BB

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

Interplayers Soluções Integradas S.A., sociedade por ações,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.347.060/000107, com seus atos constitutivos devidamente registrados na
JUCESP sob o NIRE nº 35300455339.

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 [•] de [•] de 2021.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, Bairro
Jurubatuba, CEP 04696-000.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, Bairro
Jurubatuba, CEP 04696-000. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Carlos Alberto de Castro Dutra. O telefone
da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é
+55 (11) 5694-4848 e o seu endereço eletrônico é
ri@interplayers.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes da
Companhia

Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 e ao período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020 e 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
DOESP e no jornal “Data Mercantil”.

Website

www.interplayers.com.br/ri 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 59 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas perspectivas para o futuro e declarações da Companhia
relativas aos planos, expectativas sobre eventos futuros, estratégias, tendências financeiras
que afetem suas atividades, bem como declarações relativas a outras informações,
principalmente nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 74, respectivamente,
deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10.
Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência partir da página 373 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:
•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e
confiança do consumidor;

•

flutuações nas taxas de câmbio, especificamente com relação ao Real perante o Dólar;

•

manutenção do sucesso do marketing e esforços de venda da Companhia;

•

capacidade de manter os atuais volumes de venda e rentabilidade médios da Companhia;

•

capacidade em localizar pontos estratégicos e de atrair clientes;

•

alteração no custo dos produtos e dos custos operacionais da Companhia;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

a capacidade da Companhia de contratar financiamentos quando necessário e em termos
razoáveis

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

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

•

mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que a Companhia
vende;

•

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

•

aumento do custo na estrutura da Companhia, em especial de custos de mão-de-obra, de
propriedade intelectual, de proteção de dados, de operação e manutenção, de encargos
regulatórios e ambientais e contribuições, taxas e impostos;
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•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil, bem como o impacto
contínuo da COVID-19 sobre a demanda de clientes, bem como sobre os resultados
operacionais da Companhia, situação financeira e fluxos de caixa no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020;

•

eventos de força maior;

•

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

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas páginas
19 e 74, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” e “5.
Riscos de Mercado” do Formulário de Referência partir da página 373 deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem
informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial,
dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os
efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e
perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros
e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da situação
financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas
expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão
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 373, 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 373, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS
DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS,
EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO.
TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE
A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO
ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU
REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA
FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES
ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, a situação em relação aos
concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho dos
mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas
de mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos
que indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao
BACEN, IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não
sejam corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma
independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda
oficial do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda
corrente dos Estados Unidos.
Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto e no Formulário de Referência,
podem não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo assim, os
resultados apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto podem não corresponder
ao resultado exato da soma dos números que os precedem, ainda que a diferença seja mínima.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
APRESENTAMOS A SEGUIR UM SUMÁRIO DA NOSSA OPERAÇÃO, 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 EM NOSSAS AÇÕES. INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE
NÓS CONSTAM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA A PARTIR DA PÁGINA 373 BEM COMO NAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS ANEXAS A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 145. LEIA ESTE PROSPECTO E SEUS
RESPECTIVOS ANEXOS, INCLUINDO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE LER, CUIDADOSA E
ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO E EM SEUS ANEXOS, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS
NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, CONSTANTES NAS
PÁGINAS 6, 19 E 74 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DA PÁGINA 373,
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 A PARTIR DA PÁGINA 145, PARA UM ENTENDIMENTO DETALHADO DOS
NOSSOS NEGÓCIOS E DA OFERTA PROPRIAMENTE DITA. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS TERMOS
“NÓS”, “NOS”, “NOSSOS/NOSSAS” E “COMPANHIA” REFEREM-SE À INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS
S.A., BEM COMO SUAS CONTROLADAS E SUBSIDIÁRIAS.
Visão Geral
Fundada em 2002, a Companhia construiu um modelo de negócios único e inovador, que possibilita a democratização do
acesso ao medicamento e serviços de saúde, O Hub de Negócios em Saúde e Bem estar, composto por um conjunto
escalável de plataformas de negócios Software as a Service (“SaaS”), parcerias estratégicas que conectam os principais
players do ecossistema e uma orientação de mercado que integra processos da cadeia de valor em saúde, através da
otimização das relações entre os diferentes agentes e da aceleração de processo de transformação digital, compondo os
três pilares estratégicos da Companhia.
A Companhia atua em um mercado sólido, resiliente, com fortes barreiras de entrada e de baixa penetração tecnológica,
que apresenta índices de crescimento superiores ao PIB (Brasil) e com expectativas de aceleração deste cenário pautado
no envelhecimento da população brasileira nas próximas décadas.
Com base neste ambiente de forte demanda de serviços e soluções digitais no setor, a Companhia busca tratar as
ineficiências e o alto custo deste mercado de atuação, geradas por processos manuais, falta de transparência e
informações que possibilitem uma rápida tomada de decisão, entregando melhores resultados aos steakholders e
experiências aos nossos parceiros e consumidores finais.
O setor de saúde é altamente ineficiente e offline

Com olhar sempre atento aos movimentos de mercado e mantendo seu posicionamento de implementar soluções
disruptivas, a Companhia segue na vanguarda tecnológica do ecossistema de saúde e bem-estar oferecendo ao setor uma
abordagem que não pressiona a cadeia de valor e que investe em plataformas de negócios para integrar todo o setor. Desta
forma, nos alinhamos ao movimento de mercado já identificados pelas principais consultorias especializadas em tecnologia
da informação, onde cada vez mais, os investimentos dedicados a geração de negócios, vem ganhando corpo frente aos
investimentos em sistemas internos como estratégia para tratar as ineficiências.
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A Companhia aborda vários pontos problemáticos por meio de um ambiente de tecnologia altamente eficiente

Atualmente, a Companhia atua em todo território brasileiro, com capilaridade que alcança mais de 60 mil farmácias e 17
milhões de pacientes. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a Companhia já alcançou R$6,6 bilhões em
Volume Bruto de Mercadoria (“GMV”), sendo 20,7% superior ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a Companhia
obteve no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 o valor de R$19.387 mil em EBITDA, com Margem EBITDA
de 31,5%, sendo a Margem EBITDA de 17,2% no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, período no qual a
Companhia registrou R$7.271 mil de EBITDA.
O setor de saúde é o principal mercado de atuação da Companhia, sendo um ambiente extremamente fragmentado. A
Companhia é um player relevante no setor, não possuindo nenhum competidor direto com tamanha relevância e escala. Por
meio de parcerias estratégicas com grandes empresas como Microsoft, IBM, AWS e Salesforce, a Companhia fornece
soluções (com suas plataformas digitais) que diversos competidores de nicho, os quais são focados majoritariamente em
um determinado segmento, oferecem de forma individual.
A maior plataforma digital para o setor de saúde com parcerias sólidas

Com forte ênfase na jornada do consumidor e amplo relacionamento com os principais stakeholders do mercado, a
Companhia consegue simplificar e agilizar as interações de negócios, permitindo a redução de ineficiências presentes na
operação tradicional, por meio de um portfólio completo de serviços que inclui diversas soluções de vendas B2B (Business
to Business), B2B2C (Business to Business to Consumer), além de plataformas Health Care e Supply.
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A história da Companhia é dividida em quatro períodos-chave. O primeiro, aqui denominado primeira onda, durou
aproximadamente 11 anos a partir da fundação da Companhia em 2002. Neste momento, é lançado o modelo de negócios
disruptivo com a Companhia promovendo o lançamento da primeira plataforma de negócios baseado em SaaS, viabilizando
a negociação direta entre a indústria farmacêutica e a farmácia, o Pharmalink, utilizando a cadeia de distribuição já instalada
como parceiro logístico.
A segunda onda tem início em 2013 e inicia um processo de crescimento inorgânico por meio de M&As estratégicos que
permitiram a indústria farmacêutica negociar diretamente com clínicas e hospitais, através do Portal Non-Retail B2B, uma
plataforma de vendas digital e especializada. É também marcada pela adoção de novas tecnologias, e altos padrões de
governança como consequência do investimento de um fundo de private equity.
Em 2015, a Companhia entra na terceira onda de sua operação, com uma plataforma de venda B2B2C, o Portal da
Drogaria, melhorando o acesso ao medicamento e fidelizando pacientes e estabelecimentos.
A quarta onda, da Companhia, teve início em 2019 com o posicionamento da Companhia como “O Hub de Negócios da
Saúde e Bem-Estar”. Com isso, a Companhia volta o foco de suas operações para as experiências dos pacientes e
shoppers, investindo na informação como importante ferramenta de negócio.
Em função do intenso movimento de transformação digital potencializado pela pandemia de COVID-19, iniciamos o que
chamamos de quinta onda, buscando a consolidação deste posicionamento como O Hub de Negócios de Saúde e Bem-Estar,
já tendo realizado em 2021, 03 (três) aquisições de sociedades, com recursos gerados integralmente pelo caixa da Companhia.
Para atender a forte demanda por soluções inovadoras, dar mais tração para as plataformas de negócios e explorar mais
rapidamente novas avenidas de crescimento identificadas dentro do ecossistema de saúde, a Companhia busca acessar o
mercado, a fim de realizar os investimentos necessários e acelerar essa estratégia de consolidação.
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A estrutura da Companhia

Principais pilares de negócio
A Companhia possui uma visão 360º para atender a jornada do paciente e consumidor final, através de modelo de negócios
inovadores, envolvendo todos os stakeholders do ecossistema, integrando a cadeia logística do negócio de saúde. A
companhia opera atualmente em quatro pilares de atuação: (i) Plataforma de Venda B2B, (ii) Plataforma de Compra e
Fornecimento, (iii) Plataforma de Vendas B2B2C e (iv) Plataforma de Health Care, conforme demonstra o quadro abaixo:

Data-base: exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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(i)

Plataforma de Vendas B2B

Com o propósito de apoiar a Indústria Farmacêutica na melhoria de execução das suas estratégias de go-to-market e
buscar uma melhor integração das diversas cadeias de valor no segmento de saúde, a Companhia desenvolveu um modelo
colaborativo com um conjunto plataformas de venda, que possibilitam uma total gestão comercial com cobertura nacional,
incluindo farmácias, hospitais e clínicas, trazendo maior transparência, produtividade e efetividade de suas demandas.
Com a ajuda de nossas plataformas Pharma Link e Entire, as indústrias têm um acesso direto com os compradores dos
canais Retail e Non-retail, seja para medicamentos vendidos diretamente ao paciente ou para medicamentos de alto custo.
Ambas as ferramentas possuem um sistema integrado de análise de dados, que auxilia as indústrias a traçarem suas
estratégias, investir melhor, além estarem presentes no varejo e atenderem os pacientes em qualquer lugar do Brasil.
Os parceiros da Companhia contam também com um catálogo de serviços para melhorar a execução, trazendo maior
transparecia, eficiência e controle com soluções de capacitação, pesquisa e visitação, para melhoria do engajamento,
aumento da produtividade e performance de vendas.
(ii)

Plataforma de Compra e Suprimentos

Em função da grande demanda por soluções digitais de compra e suprimentos, a Companhia disponibiliza ao mercado um
conjunto de soluções inovadoras para atender os compradores de hospitais, clínicas e varejo independente. Com a nova
solução “Clube do Pharma” os parceiros do varejo independente têm acesso a diversas indústrias e distribuidores em um
único lugar, com promoções e ofertas exclusivas. Fora do varejo, a Companhia tem operação estruturada para atender as
particularidades e o exigente nível de serviço do segmento Non-Retail pela cadeia de suprimentos de clínicas e hospitais.

Nossa plataforma Van Health IP entrega soluções de abastecimento de medicamentos, insumos hospitalares e produtos de
higiene e beleza a grandes empresas, oferecendo acesso a descontos e acompanhamento de operações, consolidando-se
como plataforma de compra e fornecimento do setor de saúde.
A plataforma de Data & Analytics para compras e suprimentos, oferece maior visibilidade e rastreabilidade dos pedidos sob
a ótica comercial (OL), proporcionando oportunidades para aumento de vendas e melhoria de resultados.
(iii)

Plataforma de Vendas B2B2C

A Companhia fornece também uma solução completa para implementação de programas de acesso ao tratamento
promovidos pela indústria farmacêutica e de higiene e beleza, totalmente alinhado aos conceitos do Patient Centricity e
condições de acesso ajustados por região do país. Além disso, oferece a comodidade da compra via e-commerce,
automática e recorrente, integrada aos programas de acesso ao tratamento e de fidelização. Os serviços da Companhia
permitem a otimização do atendimento ao cliente com um sistema integrado e diversos programas de fidelização para todos
os canais de vendas (omnichannel).
O Portal Da Drogaria possibilita o acesso aos descontos nos programas de fidelização da Indústria para os consumidores, que
devem fornecer apenas os dados cadastrais básicos no momento da compra. Oportunidade de fidelizar a utilização de produtos
de consumo, aliada à oferta de micro serviços de saúde especializados e multidisciplinares, diretamente aos interessados.
A Companhia também possui também o SAC (Central de Atendimento ao Consumidor) especializado que utiliza processos,
tecnologia, uma equipe qualificada e atendimento cognitivo que garantem a assistência aos pacientes.
(iv)

Plataforma de Health Care

Sob a Plataforma de Health Care, a Companhia oferece soluções para uma melhor experiência do paciente. Com o
Programa de Suporte ao Paciente InterPlayers, a Companhia oferece a indústria um leque de serviços personalizados de
apoio aos pacientes durante a jornada do tratamento.
Com a Visitação Médica InterPlayers, a Companhia oferece uma combinação de representantes presenciais, visitação
virtual e soluções digitais, num modelo híbrido e omnichannel, que amplia a abrangência geográfica e valoriza o
profissional, atendendo-o pelo canal mais familiar, confortável e aderente ao seu perfil. Além disso, a Companhia
disponibiliza consultores especializados para o atendimento físico e virtual em qualquer parte do país.
Além de serviços de gestão completa de diagnósticos com o controle e a rastreabilidade do processo, gerando mais
agilidade e assertividade, a Companhia também oferece o “Início de Tratamento”, uma solução digital para início de
tratamento onde a plataforma disponibiliza interfaces pra cada usuário, a indústria farmacêutica define os critérios de
distribuição para a força de vendas e médicos, os representantes divulgam e cadastram as quantidades de inícios de
tratamento para cada médico. Logo após o médico prescreve o produto e libera o início de tratamento para um paciente.
Após essa etapa o paciente recebe um link via SMS onde vai realizar o cadastro e habilitar o início do seu tratamento. A
farmácia libera a transação na plataforma e dispensa o medicamento para o paciente de acordo com a receita médica.
Dessa forma, a indústria farmacêutica tem controle, gestão e rastreabilidade de toda jornada, além de informações
importantes para elaborar novas estratégias para divulgação de produtos.
Outra frente de atuação são os programas de benefício de medicamento (“PBM”), as plataformas Healthy e Conecta
Médico, oferecidas aos parceiros corporativos, indústrias, planos e operadoras de saúde. Os pacientes, através das nossas
plataformas, fazem a consulta virtual e após a consulta, recebem uma receita eletrônica do profissional de saúde para
pesquisar, diretamente no aplicativo, a farmácia mais próxima onde possam comprar seus medicamentos. Soluções 100%
digitais, disruptivas que promovem a geração de demanda, proporcionando engajamento, autonomia aos envolvidos como
beneficiários e colaboradores, aumento da produtividade, retenção de talentos e redução do absenteísmo.
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Para a indústria, esta é uma oportunidade de mudar da assistência presencial para a digital e aproveitar as vantagens de
uma combinação única e completa de soluções disponíveis.
Desta forma, a Companhia integra toda a cadeia do segmento de saúde no país, operando de forma ambidestra e gerando
mais eficiência para todos os steakholders do ecossistema. O mercado de saúde é fragmentado e complexo e, com um hub
central e estratégico, as interações se tornam muito mais fluidas e simples, como mostra a ilustração abaixo.

Destaques operacionais e financeiros
A Companhia possui como principais destaques indicadores operacionais e financeiros que possibilitaram a Companhia se
tornar um dos líderes de mercado, com recorrência e escala possibilitando a rentabilidade de longo prazo.
A tabela a seguir apresenta um breve resumo das principais informações financeiras e operacionais para os períodos de
seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020 e os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018, respectivamente.
(Em R$ mil, exceto %)
Receita Operacional Líquida .............
Lucro Bruto .......................................
Margem Bruta (%)(1) ...........................
Patrimônio Líquido .............................
Valor Transacionado(2) .......................

Período de seis meses findo
em 30 de junho de
2021
61.631
33.890
55,0%
59.683
6.607.139

2020
42.386
19.733
46,6%
50.798
5.476.247

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2020
89.649
45.172
50,4%
55.530
11.398.503

2019
78.317
33.695
43,0%
48.616
10.447.456

2018
67.948
31.011
45,6%
53.865
9.229.705

(1) A Margem Bruta corresponde à divisão entre o lucro bruto e a receita operacional líquida.
(2) Valor Transacionado corresponde a todo o valor transacionado na plataforma por parceiros e clientes da Companhia.

Pontos fortes
Com plataformas de referência para os stakeholders do setor de saúde, a Companhia apresenta as vantagens competitivas
listadas abaixo.
Empresa relevante no mercado atuando como o único provedor completo do setor de saúde
A Companhia é um player relevante no seu mercado de atuação, um posicionamento que vem sendo consolidado por meio
da construção de um Hub único para a integração de players da cadeia de valor da saúde e bem-estar, parcerias
estratégicas e tecnológicas e o uso de data & analytics para o fornecimento de soluções e estratégias comerciais
diferenciadas a seus clientes.
A geração e armazenamento de dados proprietários também contribuem para a posição de liderança da Companhia. Ao
longo do tempo, a Companhia construiu uma base de dados proprietários robusta, proporcionando um entendimento de
mercado único, alimentando a tomada de decisão estratégica da Companhia, o que além de permitir a empresa se tornar
líder no setor, também atua como barreira de entrada para a concorrência.
Mercado endereçável grande e com perspectivas positivas
A Companhia atua em mercado endereçável grande e com diversas camadas de monetização e grande potencial para
aumento de penetração. Considerando o mercado de medicamentos, o mesmo movimenta anualmente cerca de R$120
bilhões no varejo. Já hospitais, clínicas e serviços de bem-estar movimentam cerca de R$233 bilhões por ano.
Considerando o Gross Merchandise Volume (“GMV”) da Companhia de 2020, R$11,4 bilhões, a Companhia possui apenas
3,3% do mercado endereçável, com potencial de aumentar ainda mais sua penetração.
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Para isso, a Companhia deve se beneficiar por perspectivas positivas de mercado. A tendência de maior envelhecimento da
população deve impulsionar ainda mais o setor nos próximos anos, uma vez que a população idosa possui um gasto
médico e hospitalar médio maior que as demais faixas etárias, de acordo com dados da Associação Nacional de Hospitais
Privados (“ANAHP”). Outra tendência que favorece o setor é a subpenetração em termos de percentual da população com
acesso a planos de saúde privados. Ao se comparar o Brasil com outros países desenvolvidos, de acordo com dados da
ANS, no Brasil 23% da população possui planos de saúde privado, ao passo que nos Estados Unidos essa mesma métrica
é aproximadamente 87%.

Alta recorrência de receita com diversas fontes de monetização
Dada a natureza do negócio, Software as a Service, a Companhia possui duas principais fontes de receita, a receita de
assinatura de suas soluções e a receita mensal variável proveniente de take rate. No período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021, 96,0% da receita bruta da Companhia foi proveniente de serviços nos quais os usuários pagam uma
assinatura referente ao uso das soluções da Companhia e/ou take rate sobre os percentuais transacionados nas
plataformas (GMV), os quais possuem uma grande recorrência e consequentemente, maior previsibilidade.
Com o desenvolvimento de plataformas e a exploração de novas vias de crescimento, como, por exemplo, operadores de
saúde, clínicas e laboratórios e o segmento de clientes corporativos, a Companhia espera aumentar significativamente sua
receita mensal variável oriunda do take rate, possibilitando aumento de margem.
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Desempenho financeiro sólido e lucrativo
Ao longo do tempo, a Companhia vem entregando um desempenho financeiro robusto. No exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, a Companhia apresentou R$11,4 bilhões de Gross Merchandise Value (“GMV”), o que representou
um crescimento anual composto, ou Compound Annual Growth Rate, (“CAGR”) 1 de 11,1%, quando comprado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Além disso, a Companhia registrou R$89.649 mil de receita operacional
líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o que representou um CAGR, com relação a 2018, de
14,9%. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a Companhia reportou R$6,6 bilhões de GMV, com um
crescimento de 20,6% e um aumento da receita operacional líquida para R$61.631 mil quando comparado a R$42.386 mil
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
Em conjunto com o sólido crescimento de Gross Merchandise Value (“GMV”) e Receita operacional Líquida, a Companhia
também conseguiu melhorar seu índice de lucratividade. Comparando o desempenho da empresa no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 como exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a empresa aumentou
sua margem bruta de 43,0% para 50,4%, respectivamente. Além disso, a margem EBITDA também cresceu, partindo de
13,5% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para 23,3% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020. Ambos os resultados comprovam que a Companhia possui margens sólidas e consistentes, as quais
foram suportadas pela expansão de novas frentes de negócio.
Diversos Casos de Sucesso
A companhia possui diversos casos que são referência para o mercado, com robusto histórico de cross-sell que ao longo
dos anos vem gerando valor para seus clientes, aumentando também seu share of wallet.
O programa de varejo “Mais Clientes” é um exemplo de geração de valor aos seus clientes. A solução foca em capacitar
farmácias independentes, melhorar seu ticket médio e construir a fidelização de clientes por meio de três dimensões de
melhorias: transformação digital, otimização de programas de fidelidade e melhorias de performance. Em apenas 2 anos,
mais de 6.300 farmácias em todo o território nacional já aderiram ao programa, obtendo um crescimento de receita
operacional bruta de aproximadamente 23% no primeiro ano de adesão.

1

CAGR é calculada pela fórmula CAGR = [Valor Final] / [Valor Inicial] ^ (1/n) - 1, onde n é o número de anos decorridos entre o Valor Inicial e o Valor Final. Assim, o
CAGR entre o valor da receita líquida de R$67.948 mil em 31/12/2018 e de R$89.649 em 31/12/2020 é de (89.649/67.948) ^ (1/2) = 1,149 – 1 = 0,149 ou 14,9%.
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Outro case de sucesso é o “Varejo 4.0”. A solução busca trazer a melhor jornada omnichannel de compra ao consumidor,
promovendo uma experiência mais positiva e lucrativa através da integração canais físicos, canais digitais, remotos e
serviços de customer experience (“Cx”), reduzindo em até 75% tempo de atendimento aos consumidores, aumentando a
adesão aos canais digitais e reduzindo custos operacionais da farmácia.

Estratégias
A Companhia possui como objetivo consolidar-se como o mais importante núcleo de conexão de players do setor,
posicionando-se como O Hub de Negócios em Saúde e Bem-estar, melhorando e facilitando as condições para o acesso ao
ecossistema. Para seguir sua estratégia de hub consolidador, a Companhia possui um plano de crescimento baseado no
desenvolvimento de plataformas inovadoras. Dessa forma, a companhia possui cinco áreas de foco para continuar seu
plano de crescimento, as quais estão destacadas abaixo e potencializados por um mercado endereçável em expansão.
Tecnologia
O mercado brasileiro de tecnologia na área de saúde se mostra promissor, como aponta a tendência crescente nos
investimentos observada pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (“FGV”). No ano de 2020, empresas de saúde
gastaram 6,9% de suas receitas com tecnologia da informação, seguindo tendência crescente desde o ano de 2004, onde o
percentual de receita investido era de aproximadamente 3,6%. Com isso, a Companhia aposta no investimento constante
em melhoria e desenvolvimento de novas tecnologias e contratação de desenvolvedores, a fim de manter suas operações
atualizadas e à frente da necessidade do mercado.
Marketing
A Companhia continua seu processo de investimento em processo de expansão e treinamentos constantes nos times de
vendas e marketing, visando a atuação em novas vias de crescimento, investimento em comunicação de produto e
institucional, atração de talentos e manutenção de bons relacionamentos com seus clientes atuais e novos.
Novas vias de crescimento
A Companhia continua constantemente observando e analisando o mercado e suas tendências, buscando estar próxima de
boas oportunidades de expansão. Além da evolução de suas plataformas e desenvolvimento de novas soluções, a
Companhia monitora o potencial de novos negócios, de forma a tangibilizar vias de crescimento.
Temos em nosso mapping o e-commerce, plataformas digitais, Retail 4.0 e sua plataforma omnichannel, além de programas
de informação, capacitação e atendimento, todos focados na oferta da melhor experiencia do usuário em sua jornada de
compra. Ainda como exemplo de crescimento, temos ações voltadas ao público corporativo, operadoras e planos de saúde,
VAN Health especializada, portais de compras para hospitais e o pequeno varejo.
Existem ainda iniciativas em estudo, de novas soluções para o ecossistema com olhares para informações estratégicas
baseada em big data, soluções financeiras por meio de fintechs, advertising e capacitação com o EAD Farma e Edtechs.
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Informações Estratégicas
Dentre as principais estratégias da Companhia, está a exploração e o uso de bases de dados complexas. Por meio da
plataforma de Data & Analytics, em nosso Data Lake que reúne milhares de dados qualificados para exploração e
construção de análises customizadas, seguindo rigorosamente todas as regras regulatórias e de compliance do setor,
permitindo otimização dos resultados estratégicos e evolução dos modelos de negócio.
Aquisições
A Companhia segue um modelo ambidestro de gestão, com parcerias estratégicas como um dos pilares do HUB,
propiciando a participação de diversas start-ups e scale-ups, que abrem caminho para soluções inovadoras de forma ágil,
sem a dependência exclusiva de esforços internos.
Pautado por profunda pesquisa de mercado de novos negócios que possam agregar valor ao Hub e trazer exponenciação
aos investidos e à Companhia, utilizamos deste modelo de aquisição de empresas com tomada de controle, bem como
investimentos minoritários, sempre buscando sinergias e ganhos de eficiência em nossas operações.
Estrutura societária
Apresentamos abaixo nossa estrutura societária, contendo as principais controladas, na data deste Prospecto Preliminar:

Eventos recentes
Pandemia de COVID-19
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da disseminação global do Coronavírus
(COVID-19) e esta declaração desencadeou severas medidas por parte das autoridades governamentais no mundo todo, a
fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e
lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de estabelecimentos de comércio em geral e
locais de trabalho. A pandemia da COVID-19 e as medidas de distanciamento social tomadas como forma de conter a
disseminação da COVID-19 afetaram os nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e os nossos
fluxos de caixa.
Para mais informações sobre os impactos da COVID-19 nos negócios, resultados operacionais e condição financeira da
Companhia, vide os fatores de risco constantes do item 4.1 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir
da página 373 deste Prospecto, bem como a análise das demonstrações de resultado da Companhia constantes do item
10.1(h) do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 373 deste Prospecto.
Aprovação de Plano de Outorga de Ações
Em [•] de [•] de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Ações, com o
objetivo de alinhamento entre os interesses dos beneficiários e dos acionistas da Companhia, bem como incentivo à
permanência dos beneficiários na Companhia. Para mais informações, vide seção “Diluição” na página 83 deste Prospecto.
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Acordo de Acionistas
Em 14 de setembro de 2021, foi celebrado o primeiro aditamento do acordo de acionistas celebrado entre Ória Tech 1
Inovação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.
(“Acionistas”, em conjunto), reformando-o integralmente e, portanto, passando o referido aditamento a conter os principais
termos e condições acordados entre os Acionistas. Para mais informações, vide item 15.5 do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto, a partir da página 373 deste Prospecto.
Desdobramento de Ações
Em [•] de [•] de 2021, a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, o desdobramento das ações de sua
emissão, na proporção de 1 pra [•], passando o número de ações em que se divide o capital social de 52.000.000
(cinquenta e duas milhões) de ações para [•] ações ordinárias, as quais foram distribuídas entre os acionistas na mesma
proporção detida por cada um deles anteriormente ao desdobramento de ações, de modo a não alterar a participação
proporcional dos acionistas no capital social da Companhia. O desdobramento não resulta na modificação do valor total do
capital social ou dos direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares.
Para informações detalhadas sobre o desdobramento das ações ordinárias da Companhia, veja o item “17.3. Informações
sobre Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a
partir da página 373 deste Prospecto.
Pontos fracos, obstáculos e ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças aos nossos negócios e condição financeira estão relacionados à concretização de
um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Para mais
informações veja os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, a partir da página 373 deste Prospecto.
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, § 3º, inciso IV da
Instrução CVM 400. Para informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 74 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 373 deste Prospecto:
Principais fatores de riscos
A Companhia pode não conseguir acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico, a descontinuação de
tecnologias ultrapassadas, a criação de novas tecnologias de seu setor de atuação, a modernização adequada de
sua infraestrutura tecnológica para desenvolver e integrar novos produtos e serviços e/ou o aperfeiçoamento de
seus atuais produtos e serviços, bem como pode não ser capaz de concorrer no seu setor de atuação que é
altamente competitivo, o que poderá afetar sua competitividade e causar um efeito adverso relevante em seus
resultados financeiros e operacionais.
O mercado de software e serviços, inclusive o nicho de sistemas tecnológicos de saúde no qual a Companhia atua,
caracteriza-se por constantes avanços tecnológicos, evolução dos padrões de equipamentos de computação,
desenvolvimento de softwares e de infraestrutura de comunicação, crescente complexidade das necessidades dos clientes,
frequentes melhorias na experiência do usuário e lançamentos constantes de novos produtos. Assim, a fim de manter os
negócios existentes e atingir as suas metas de crescimento, a Companhia precisa, continuamente, desenvolver novos
serviços para atender às necessidades de seus clientes, o que exige tempo e recursos significativos, que podem não estar
disponíveis e ainda que estejam podem não levar aos resultados desejados. Além disso, para ser competitiva nesse
mercado, a Companhia deve ser capaz de manter a capacidade de aperfeiçoar os softwares e serviços oferecidos
atualmente, bem como de desenvolver novas soluções para as demandas dos clientes.
O negócio da Companhia é altamente dependente da sua capacidade contínua de desenvolver soluções e tecnologias
adequadas, bem como de sua capacidade de (i) adaptação a rápidas mudanças nas tecnologias; (ii) adaptação a mudanças
nas necessidades e exigências de seus clientes e nas tendências do mercado em que atua; (iii) introdução frequente de
novos serviços, bem como de sua reação quanto a incertezas sobre o ciclo de vida dos seus serviços existentes; e (iv)
adaptação à evolução das normas aplicáveis e desenvolvimentos tecnológicos imprevisíveis. A Companhia não pode
garantir que terá sucesso em qualquer dos fatores acima, o que poderá afetá-la adversamente.
A Companhia pode não ser capaz de prever, desenvolver ou implementar inovações tecnológicas em seus softwares e
serviços prestados, consequentemente, tornando-os obsoletos em comparação com os oferecidos pelos seus
competidores. Além disso, a Companhia não pode garantir que os softwares e demais inovações tecnológicas que optou
por desenvolver a permitirão competir de forma eficiente nesse mercado. Nesse caso, a Companhia poderá ser incapaz de
adaptar os softwares e serviços oferecidos atualmente a novos padrões tecnológicos que poderão surgir no futuro, o que
poderá prejudicar a sua competitividade frente aos concorrentes e os resultados operacionais e financeiros da Companhia.
Caso a Companhia deixe de desenvolver melhorias tecnológicas, de aperfeiçoar e de incrementar seus produtos e serviços em
tempo hábil, de identificar e traduzir adequadamente as necessidades dos seus clientes ou de posicionar ou precificar seus
produtos e serviços de modo a atender a demanda do mercado, os clientes da Companhia poderão deixar de contratar serviços
oferecidos pela Companhia, ou a Companhia poderá perder sua competitividade no que diz respeito a atrair novos clientes.
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A desatualização dos produtos e serviços oferecidos pela Companhia e a descontinuação de tecnologias utilizadas pela
Companhia em relação aos de seus concorrentes, poderá reduzir sua receita e tornar necessário o investimento em novas
tecnologias. Do mesmo modo, a Companhia pode perder participação de mercado se as empresas com as quais compete
introduzirem ou adquirirem novos produtos que concorram com os seus ou adicionarem novas funcionalidades a esses. A
Companhia não pode assegurar que será capaz de manter um nível de investimento necessário para promover e/ou continuar
a modernizar sua infraestrutura tecnológica de tratamento de dados ou que conseguirá incorporar as tecnologias necessárias
em seus produtos e serviços de forma a manter seus clientes ou atrair novos clientes, o que poderá restringir a capacidade da
Companhia de competir de maneira eficiente nos mercados em que atua e causar impacto material na estratégia de negócios
da Companhia e, por conseguinte, em seus resultados financeiros e operacionais. Em virtude dessa dificuldade de competição,
a Companhia pode eventualmente precisar fazer novos investimentos em seus produtos, ou mesmo reduzir seus preços para
concorrer com seus concorrentes, o que poderia impactar a rentabilidade atualmente observada.
Quaisquer atrasos no desenvolvimento e lançamento de serviços novos ou melhorados ou atrasos para manter o ritmo das
contínuas evoluções tecnológicas podem afetar adversamente a capacidade da Companhia de preservar a base de clientes
existente e de atrair novos clientes, o que pode afetar material e adversamente os negócios, resultados financeiros e
funcionamento da Companhia.
Por fim, os padrões de protocolos de rede e internet, bem como os demais padrões adotados pelo setor de atuação da
Companhia, estão em constante evolução, não podendo a Companhia garantir que os padrões utilizados no
desenvolvimento de suas soluções permanecerão aptos a assegurar eficiência na exploração de oportunidades comerciais
nos mercados em que atua. Qualquer destes eventos pode afetar negativa e substancialmente a receita, os resultados
financeiros e a geração de caixa da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de implementar com sucesso sua estratégia de crescimento.
A execução bem sucedida da estratégia de crescimento da Companhia depende da superação de riscos substanciais,
incluindo, mas não limitados a, riscos relacionados à capacidade de (i) atrair e aumentar a rede de clientes em uma
indústria competitiva e em rápida evolução, inclusive possivelmente em mercados internacionais onde a Companhia ainda
não possui experiência operacional e enfrentará tanto a concorrência local quanto os desafios macroeconômicos e políticos;
(ii) desenvolver novos produtos e funcionalidades; (iii) aprofundar o relacionamento e proximidade com os clientes
existentes e oferecer produtos e serviços adicionais a eles; (iv) rentabilizar todos os componentes da cadeia de valor; (v)
identificar e executar com sucesso fusões e aquisições geradoras de valor, bem como de (vi) condições políticas e
econômicas nacionais; (vii) cumprimento de leis e regulamentos existentes, em especial aqueles relacionados ao setor de
gestão e análise de dados. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em qualquer dos fatores acima, o que poderá
afetá-la adversamente.
A Companhia pode não ser capaz de obter capital de giro adequado para financiar sua expansão, como pretende, ou pode
não dispor dos recursos operacionais ou técnicos necessários para executar sua estratégia de crescimento da maneira
planejada. Pode não ter pessoal e know-how suficientes para implementar os planos de crescimento, e pode enfrentar
desafios regulatórios ou legais ao fazê-lo, particularmente à medida em que a Companhia expande em novos mercados
geográficos e/ou integra novas operações e funcionalidades tanto através de fusões e aquisições como organicamente.
Caso experimentar estes ou outros problemas relacionados à sua expansão e ao desenvolvimento de suas atividades,
capacidade de fornecer resultados financeiros e operacionais em linha com suas estimativas a Companhia pode ser
prejudicada e, consequentemente, o preço de seus valores mobiliários pode sofrer alguma alteração. Todos esses fatores
teriam um efeito adverso material sobre a Companhia e sobre seus valores mobiliários, não podendo, portanto, garantir que
continuará mantendo a rentabilidade histórica verificada em seus resultados.
As estratégias comerciais da Companhia são baseadas em estimativas e suposições que podem vir a ser
consideradas imprecisas, e podem não ser lucrativas por um prazo indeterminado.
As estratégias comerciais da Companhia baseiam-se em suas atuais premissas e expectativas relacionadas a eventos e
tendências futuras, e essas premissas estão sujeitas a incertezas econômicas, competitivas, políticas, regulatórias e
operacionais, contingências e riscos, entre outros fatores fora do controle da Companhia. Assim, a Companhia não pode
assegurar que suas estimativas e premissas estejam corretas, especialmente porque os setores médico e de saúde
continuam a se alterar rapidamente, especialmente no cenário atual como resultado da pandemia da COVID-19, que
persistentemente afeta de forma severa e negativa o Brasil.
A Companhia pode não ser capaz de alcançar a rentabilidade pretendida e, se o fizer, não pode assegurar que será capaz
de sustentar tal rentabilidade no futuro. O fracasso em alcançar ou sustentar a lucratividade e/ou a ocorrência de escassez
de fluxo de caixa pode afetar materialmente a Companhia. Não pode igualmente assegurar que as suposições que fez em
conexão com o desenvolvimento de sua estratégia comercial estejam corretas e que será capaz de atingir as referidas
estimativas. Os custos reais, despesas, receitas, fluxos de caixa, margens de lucro e o nível de risco das operações da
Companhia podem ser significativamente diferentes daqueles nos quais as estratégias da Companhia estão baseadas, de
modo que o não atendimento de tais estimativas e suposições pode direta ou indiretamente impactar negativamente os
negócios e valores mobiliários da Companhia.
Determinados produtos e serviços oferecidos pela Companhia dependem de tecnologia licenciada por terceiros e
eventuais términos dessas licenças podem atrasar o lançamento de produtos ou serviços ou sujeitar a Companhia
ao pagamento de taxas de licenciamento mais altas, o que poderá afetar sua reputação, sua condição financeira e
seus resultados.
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A Companhia depende do licenciamento de certas tecnologias necessárias ao desenvolvimento dos serviços por ela
prestados, incluindo licenciamentos de softwares e plataformas tecnológicas. No entanto, a Companhia não pode garantir
que o acesso a licenças de código aberto (open source) e gratuitas utilizadas pela Companhia não será restringido no futuro
ou, ainda, para as licenças obtidas de terceiros de forma onerosa, que conseguirá renovar tais licenças no futuro ou que tais
licenças continuarão disponíveis para uso da Companhia em termos comercialmente razoáveis. A Companhia atualmente
utiliza softwares, linguagens de programação e/ou plataformas tecnológicas de terceiros (cujos principais fornecedores são
Microsoft, Salesforce e Avaya), e não pode garantir que as licenças firmadas junto a estes não serão rescindidas. Mudanças
nas licenças de terceiros utilizadas pela Companhia podem acarretar aumento relevante dos custos de licenciamento e/ou
fazer com que os serviços ou produtos contratados se tornem inoperantes ou tenham seu desempenho reduzido de maneira
relevante, o que poderá obrigar a Companhia a aumentar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento visando
assegurar a continuidade do desempenho de seus produtos e serviços, o que poderá afetá-la adversamente.
Em caso de interrupção ou impossibilidade de uso das licenças tecnológicas utilizadas pela Companhia, a Companhia pode
não conseguir substituir tais tecnologias por outras com o mesmo padrão de qualidade e performance ou pode incorrer em
custos adicionais para tal substituição, o que poderia causar um efeito adverso relevante nos negócios e resultados
operacionais da Companhia. Além disso, caso a Companhia seja impossibilitada de manter as licenças de uso, mas, ainda
assim, siga utilizando a tecnologia de terceiros, os titulares das referidas tecnologias podem ajuizar ações judiciais em face
da Companhia, demandando-lhe a abstenção de uso e o pagamento de indenização.
O aumento dos custos de licenciamento para a Companhia ou a inoperância ou redução do desempenho de seus produtos
por término de licenças contratadas pode prejudicar o funcionamento adequado de seus produtos e gerar repasse de custos
para seus clientes, podendo causar danos a sua reputação e relação comercial com os clientes, em sua condição financeira
e seus resultados.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e
legislações similares de outros países em que opera e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e
outros tipos de sanções.
A Companhia obtém, armazena, processa e utiliza dados pessoais, tais como dados de clientes, fornecedores e
colaboradores no âmbito de suas operações comerciais, sobretudo dados pessoais sensíveis de clientes no âmbito da
prestação dos seus serviços. Portanto, está legalmente obrigada a garantir que qualquer tratamento de dados pessoais e
informações confidenciais, tais como, processamento, utilização, armazenagem, disseminação, transferência ou eliminação
sob a responsabilidade da Companhia seja realizada de acordo com a legislação aplicável. Especialmente em relação ao
tratamento de dados pessoais, a Companhia deve observar as leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis.
Em 18 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”) que regula,
de forma geral, as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais e o direito à privacidade e proteção de dados,
prevendo os direitos dos titulares de dados pessoais, as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais é permitido
(bases legais), as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança de informação envolvendo dados pessoais e a
transferência e compartilhamento de dados pessoais, bem como prevê sanções para o descumprimento de suas
disposições, que variam de uma simples advertência e determinação da exclusão dos dados pessoais tratados de forma
irregular à imposição de multa ou proibição do tratamento de dados pessoais. Especificamente para dados pessoais
sensíveis, a LGPD ainda traz um regramento prevendo obrigações adicionais a serem observadas.
A LGPD também autorizou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), autoridade garantidora da
observância das normas sobre proteção de dados, a qual foi formalmente constituída no dia 5 de novembro de 2020. A
aplicabilidade de sanções administrativas da LGPD entrou em vigor em 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020.
Dessa forma, no âmbito administrativo, a Companhia está sujeita às seguintes penalidades, de forma isolada ou cumulativa,
caso não esteja em conformidade com a LGPD: (i) advertência, com indicação do prazo para adoção de medidas corretivas;
(ii) obrigação de divulgação de incidente, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (iii) bloqueio
temporário até a sua regularização e/ou eliminação dos dados pessoais correspondentes à infração; (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 (cinquenta milhões de reais) por infração; (v) suspensão parcial do funcionamento
do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; (vi)
proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados.
Independentemente da aplicabilidade das sanções administrativas da LGPD, o descumprimento de quaisquer disposições
previstas na LGPD 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 também, na legislação setorial sobre proteção de
dados vigente, como o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet; 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 (como
a Senacon e Procons) e outros órgãos fiscalizadores (Ministérios Públicos), uma vez que estes já têm atuado neste sentido,
antes mesmo da vigência da LGPD e do início da atuação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança
que resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Além disso, diversos artigos da LGPD possuem previsão de regulamentação por parte da ANPD. Eventuais novas
regulamentações podem invalidar ou restringir contratos atualmente vigentes que permitem o acesso da Companhia a
dados pessoais caso esse acesso esteja em desconformidade com a regulamentação aplicável.
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Ainda, a Companhia poderá ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados por ela e
ser considerada solidariamente responsável por tais danos causados por suas subsidiárias, devido ao não cumprimento das
obrigações estabelecidas pela LGPD. Nesse sentido, se a Companhia não conseguir usar medidas de segurança da
informação suficientes para proteger os dados pessoais que gerencia e armazena, ou ainda, manter a conformidade com a
LGPD e a legislação aplicável nas jurisdições onde opera, poderá incorrer em custos e/ou penalidades relevantes que
podem ter um efeito negativo na sua reputação e em seus resultados operacionais.
Desta forma, a ausência de medidas suficientes para proteção dos dados pessoais, bem como a inadequação à legislação
aplicável e incertezas quanto a interpretação da LGPD e outras leis similares aplicáveis pelo Poder Judiciário e outras
autoridades regulatórias (e.g., Senacon, Procons, Ministérios Públicos estaduais, dentre outros), podem acarretar em
multas, divulgação de incidentes para o mercado, remoção dos dados pessoais da base da Companhia e até a suspensão
de suas atividades, o que poderá afetar negativamente sua reputação e seus resultados e, consequentemente, o valor de
suas ações.
Informações adicionais
Nosso escritório administrativo está localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Eusébio
Stevaux, 1566, Jurubatuba, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04696-000. O telefone do nosso
Departamento de Relações com Investidores é (11) 56944848. Nosso endereço na rede mundial de computadores (website) é
www.interplayers.com.br/ri/ e e-mail para contato é ri@interplayers.com.br. As informações constantes em nosso
website ou que podem ser acessadas por meio dele não integram esse Prospecto e não são a ele incorporadas por referência.
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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 Acionistas Vendedores
Interplayers Soluções Integradas S.A.
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, Bairro Jurubatuba, CEP 04696-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Carlos Alberto de Castro Dutra
Tel.: +55 (11) 5694-4848
www.interplayers.com.br/ri
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte),
4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
www.itau.com.br/itaubba

Banco BTG Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www.btgpactual.com

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Floriano
Telefone: +55 (11) 2767-6171
www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investmentbank
Consultores Legais
Locais da Companhia e dos Acionistas
Vendedores

Consultores Legais
Externos da Companhia e dos Acionistas
Vendedores
Simpson
Thacher
& Bartlett LLP
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga
Av.
Presidente
Juscelino
Kubitschek, 1455, 12° andar
Advogados
CEP
04543011,
São
Paulo,
SP
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
At.:
Sr.
Grenfel
Calheiros
CEP 01403-001, São Paulo, SP
Tel: +55 (11) 3546-1000
At.: Sra. Vanessa Fiusa
www.stblaw.com
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br
Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Srs. Henrique Lang e Guilherme S. Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Avenida Presidente Juscelino
2.041, Torre E, 17º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Manuel Garciadiaz
Tel.: +55 (11) 4871-8401
www.davispolk.com
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Kubitscheck,

Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 7° andar, conjunto 81
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Luiz Carlos Marques
Tel.: +55 (11) 2573-3000
www.ey.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 127.
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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” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas
19 e 74, 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.
Acionistas Vendedores

Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia e Intermarket Empreendimentos e Participações
Ltda, considerados em conjunto.

Ações

O montante de [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia e [•] ações ordinárias,
nominativas e escriturais de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até
a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
da Oferta Base poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, 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 pelos Acionistas
Vendedores na proporção indicada no item “Quantidade, montante
e recursos líquidos” página 42 deste Prospecto.

Ações da 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 de emissão da Companhia de titularidade dos
Acionistas Vendedores, livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações da Oferta Base

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

Ações da Oferta de Varejo
Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo 8% 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 de Varejo, o montante de, no mínimo 2% 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, considerados em conjunto.
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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, estimamos que [•]% das
ações ordinárias de emissão da Companhia estarão em circulação
após a realização da Oferta. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na
página 38 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%, ou seja, em até
[•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem emitidas
pela Companhia e a serem alienadas pelos Acionistas
Vendedores, proporção indicada no item “Quantidade, montante e
recursos líquidos” página 42 deste Prospecto, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.

Agente Estabilizador ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A., agente autorizado a realizar operações
de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro, nos termos do Contrato de
Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

O Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital
LLC e pelo UBS Securities LLC, considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
indicados
na
seção
disponibilizado
nos
endereços
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 61 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 61 deste Prospecto.
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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
Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de
setembro de 2021, cuja ata será devidamente registrada perante a
JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil”.
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 JUCESP e publicada no
DOESP e no jornal “Data Mercantil” na data de disponibilização do
Anúncio de Início.
A participação da Intermarket no âmbito da Oferta Secundária,
bem como seus termos e condições, foi aprovada em Reunião de
Sócios realizada em 14 de setembro de 2021. Não será
necessária aprovação societária para a aprovação da fixação do
Preço por Ação.
A participação do Fundo Ória na Oferta Secundária foi aprovada
em reunião de seu comitê de investimentos realizada em [•] de [•]
de 2021. O Preço por Ação estará automaticamente aprovado pelo
Fundo Ória, considerando sua fixação por meio do Procedimento
de Bookbuilding e dentro da Faixa Indicativa do Preço por Ação.

Atividade de Estabilização

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

Aviso divulgado em [•] de [•] de 2021, a ser novamente divulgado
em [•] de [•] de 2021, com a identificação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta e informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto.

Itaú BBA ou Coordenador
Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$37.432.701,00,
totalmente
subscrito
e
integralizado,
representado por [•] ([•]) 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 38 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 Interplayers Soluções Integradas S.A., a ser
celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos
Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente
anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo Privado de Ações Ordinárias de Emissão
da Interplayers Soluções Integradas S.A., a ser celebrado entre os
Acionistas Vendedores, na qualidade de doadores, e o Agente
Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e, na
qualidade de interveniente anuente, a Companhia.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da
Interplayers Soluções Integradas S.A., a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores, 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.

28

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.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Agente Estabilizador e o UBS BB,
considerados em conjunto.

Corretora

[•]

Cronograma Estimado da
Oferta

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

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base
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 obtidos por
meio das Ações da Oferta Primária da seguinte forma: [•].
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência
das Ações da Oferta Base Secundária, Ações Adicionais e Ações
Suplementares, sendo que os Acionistas Vendedores receberão
todos os recursos líquidos delas resultantes. Para mais
informações, ver seção “Destinação dos Recursos”, na página 81
deste Prospecto.

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 87
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 de Varejo 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 77 deste Prospecto.
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Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
aplicação de 20% sob o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor de Varejo poderá
desistir do seu Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – 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”,
na página 77 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

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

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” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 19
e 74 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

30

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.
UBS BB

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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, dos Acionistas Vendedores
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 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.

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.
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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 da Oferta de Varejo

Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up não poderão, pelo
prazo de 45 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 prioritária
da Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo 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 80 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 de Varejo.

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
Acionistas Vendedores].

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.

32

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 de Varejo, 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.

Negociação na B3

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

Oferta

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

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, no montante de, no
mínimo, 10% e, no máximo, 20% 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 Lock-up de (i)
de até 8% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo
alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i),
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem Lockup

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 Lockup de (i) de até 2% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos,
tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2% do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i),
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta Institucional

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

Oferta Primária

A distribuição pública das Ações da Oferta 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 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 pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores 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 de
Varejo, no âmbito da Oferta de Varejo, 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, 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 de Varejo.

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 sete
dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores
da Oferta de Varejo que sejam considerados Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

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

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 junta a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores da Oferta de Varejo que aderirem à Oferta de
Varejo 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.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda
superior a 1/3 (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
de Varejo 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
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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 77 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 Interplayers Soluções Integradas
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 Interplayers Soluções
Integradas 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 e o Prospecto Definitivo, considerados
em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores
Institucionais.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

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,
dos Acionistas Vendedores 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,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
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da

Oferta

de

Varejo

e

os

Investidores

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, dos Acionistas Vendedores 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,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em [•] de [•] 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 59 deste Prospecto.

Restrição à Venda de Ações [A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores se
(Lock-up)
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 Lockup, a não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar
em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer
venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou
indiretamente, pelo período de 180 dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de
emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a
Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações
ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas
lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.]
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 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 por Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Total da Oferta Base

R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais
e das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$37.432.701,00 (trinta e sete milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e um reais), totalmente subscrito e integralizado,
representado por [•] ([•]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, já
considerando o Desdobramento de Ações.
Nos termos de seu Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital social
mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de deliberação em
assembleia geral e de reforma estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de
[•] ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
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.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares.

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

Subscrito / Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade(1)
Valor
Quantidade
Valor(2)
(R$)
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Considerando o Desdobramento de Ações.
Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares.

Espécie e Classe de Ações

Subscrito / Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade(1)
Valor
Quantidade
Valor(2)
(R$)
(R$)
[•]
[•]

Ordinárias ..............................
Total ......................................
(1)
(2)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Desdobramento de Ações.
Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelos membros Administração, considerando o Desdobramento de
Ações, 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
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
Outros ...........................................
Total .............................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Considerando o Desdobramento de Ações.
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Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares
e sem considerar as Ações Adicionais:
Acionista
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
Outros ...........................................
Total .............................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Considerando o Desdobramento de Ações.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Acionista
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
Outros ...........................................
Total .............................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Considerando o Desdobramento de Ações.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares
e considerando as Ações Adicionais:
Acionista
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
[•].........................................................
Outros ...........................................
Total .............................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,0%

Considerando o Desdobramento de Ações.

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
ÓRIA TECH 1 INOVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, registrado no Cartório de Registro 7° Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 1811315,
em 25 de abril de 2012, inscrito no CNPJ/ME sob nº 15.505.288/0001-23, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 19º Andar, Jardim
Paulistano, CEP 01452-001.
INTERMARKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.728.260/0001-43, com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Beira Rio, nº 57, 11º andar, parte, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04548-050.
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Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá (i) na distribuição primária de[, incialmente,] [•] novas ações ordinárias de
emissão da Companhia; e (ii) na distribuição secundária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, 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, no âmbito da Oferta, serão também 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 dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou
seja, em até [•] ações ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.
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% de Ações da Oferta
Base, ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem emitidas pela
Companhia e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme opção outorgada pela Companhia e pelos
Acionistas Vendedores 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 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.
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 para a realização da Oferta no Brasil, a
Companhia, os Acionistas Vendedores 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 Ordinária e
Extraordinária da Companhia realizada em 14 de setembro de 2021, cuja ata será devidamente
registrada perante a JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil”.
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 JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data
Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A participação da Intermarket no âmbito da Oferta Secundária, bem como seus termos e
condições, foi aprovada em Reunião de Sócios realizada em 14 de setembro de 2021. Não será
necessária aprovação societária para a aprovação da fixação do Preço por Ação.
A participação do Fundo Ória na Oferta Secundária foi aprovada em reunião de seu comitê de
investimentos realizada em [•] de [•] de 2021. O Preço por Ação estará automaticamente aprovado
pelo Fundo Ória, considerando sua fixação por meio do Procedimento de Bookbuilding e dentro da
Faixa Indicativa 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
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que
o Investidor de Varejo 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 de Varejo não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta, considerando 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 38 deste Prospecto.
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 Acionistas Vendedores 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 ...................
Acionistas Vendedores .....
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 ...................
Acionistas Vendedores .....
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 ...................
Acionistas Vendedores .....
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 ...................
Acionistas Vendedores .....
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.
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Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 373 deste Prospecto.
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 pelos Acionistas Vendedores na proporção das
Ações ofertadas por cada um deles.
Para mais detalhadas sobre as despesas, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta” constante na
página 80 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)

Valor(1)
(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 [•]% 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 [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da Remuneração Base. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez
que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores
da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da
Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e cada um dos Acionistas Vendedores, tais
como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando o
melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
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.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das
Ações da Oferta Base, considerando 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)

Valor(1)
(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 [•]% 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 [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da Remuneração Base. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez
que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores
da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da
Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores,
tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando
o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
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 pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores da Oferta de Varejo e Investidores Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

(1)

(2)

9.
10.
11.
12.
13.

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta e do pedido de registro da Companhia como emissora
de valores mobiliários na categoria “A” na CVM
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
Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva
Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)(2)
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
Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
Data de Liquidação
Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

Data(1)
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021

[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021

[•]/[•]/2021

[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2021
[•]/[•]/2022

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), que
poderão ser realizados por meios digitais, 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. O Pedido de Reserva preenchido pelos Investidores da Oferta de Varejo
passará a ser o documento de aceitação de que trata o caput do artigo 2º da Resolução CVM 27 por
meio dos quais os Investidores da Oferta de Varejo aceitarão participar da Oferta de Varejo e
subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas, sendo, portanto,
dispensado a apresentação de boletim de subscrição e contrato de compra e venda.
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, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta, das
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento da
Oferta”, “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” e “Inadequação da
Oferta” verificar a seção “Informações sobre a Oferta” a partir da página 38 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:
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I.

uma oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, na qual terão prioridade de alocação os
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up sobre os Investidores da Oferta de Varejo Sem
Lock-up, à qual será assegurado o montante de, no mínimo, 10% e, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no
máximo, 20%, do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), realizada pelas Instituições Consorciadas, compreendendo:

II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaborarão plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, e as
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, 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 aos Coordenadores da Oferta.
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 de Varejo 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 de Varejo 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 77 deste Prospecto.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores da Oferta de Varejo 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 de Varejo (“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 de Varejo 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 de Varejo que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores da Oferta de Varejo 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 de
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Varejo que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados
mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Base.
No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10%, e, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no
máximo, 20% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
será destinado à colocação pública para Investidores da Oferta de Varejo que realizarem Pedido
de Reserva, conforme o caso aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento
indicado neste item, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Lock-up (i) de até 8% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total das
Ações, a alocação, respeitado montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo
Lock-Up”); e
(b) caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up (i) de até 2% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2% do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo
Sem Lock-up” e, em conjunto com a Oferta de Varejo Lock-up, a “Oferta de Varejo”).
No contexto da Oferta de Varejo, 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, os
Investidores da Oferta de Varejo, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais
de uma das modalidades da Oferta de Varejo indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e
discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em cada
modalidade de Oferta de Varejo desejada, com uma única Instituição Consorciada.
Recomenda-se aos Investidores da Oferta de Varejo 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 74, 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 de
Varejo 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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Procedimento da 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 de Varejo não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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 56 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;

(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;
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(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,
dos Acionistas Vendedores 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 dias úteis contados da Data de Liquidação;
(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, dos Acionistas Vendedores 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 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;

49

(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 acautelar-se 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 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou
a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na alocação prioritária
da Oferta de Varejo, cada Investidor de Varejo 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
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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.
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, diante da impossibilidade de transferir, emprestar,
onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão
incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 80 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 durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores, 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.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a
apresentação de boletim de subscrição e contrato de compra e venda, nos termos da Resolução
CVM 27. No caso de Investidores Institucionais que não estejam contemplados pela dispensa da
apresentação de documento de aceitação da Oferta, nos termos da Resolução CVM 27, a
subscrição/aquisição de Ações deverá ser formalizada mediante celebração, por tal Investidor
Institucional junto ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento,
do termo de aceitação da Oferta (“Termo de Aceitação”), o qual foi previamente submetido para a
análise da CVM, e contem (i) as condições de subscrição/aquisição e integralização/liquidação das
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Ações, (ii) esclarecimento que não será admitida a distribuição parcial da Oferta, (iii)
esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à Oferta, e (iv) declaração de que
obteve cópia dos Prospectos. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na
Resolução CMN 4.373, e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
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 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.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Base, não será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente canceladas.
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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
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 77 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 2022, em
conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
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. 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 e 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado
serão anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, com data máxima para
ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em 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 55 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.
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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 nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores e
Acionistas Vendedores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia e os
Acionistas Vendedores 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 os Acionistas Vendedores, a
indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering 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 os Acionistas
Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos,
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos
para o cálculo das indenizações devidas 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 78 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 61 deste Prospecto Preliminar.
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 de Varejo, 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% do preço inicialmente indicado considerando um
preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante da aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular
CVM/SRE, de 05 de junho de 2019, poderão os Investidores da Oferta de Varejo 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 59 deste Prospecto, mesmos
meios utilizados para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo
27 da Instrução CVM 400.
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM
400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as
Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta,
de que o Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições estabelecidas. Caso o Investidor de Varejo 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 de Varejo que tenha efetuado
Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais
casos, o Investidor de Varejo 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 de Varejo, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor de Varejo 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 de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor total de seu investimento.
Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de Reserva
nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(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 de Varejo sobre o cancelamento da Oferta, o
que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de
Varejo já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do 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 .....................................................................................
BTG Pactual ..............................................................................................
UBS BB .....................................................................................................
Total ..........................................................................................................

55

Quantidade
[•]
[•]
[•]
[•]

Percentual (%)
[•]
[•]
[•]
100,0%

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.
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 59 deste Prospecto.
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
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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
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto
social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 0,1% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho
de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109,
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
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(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades
por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da Companhia.
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.
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 a contratação de instituição para desenvolver atividades de
formador de mercado em relação às Ações. No entanto, não houve a contratação 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 se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações Suplementares.]
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações” na página 76 do Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A 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”, a partir das páginas 74 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 de Varejo
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.

59

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
Interplayers Soluções Integradas S.A.
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 1566, Jurubatuba
CEP 04696-000 – São Paulo, SP
At.: Carlos Alberto de Castro Dutra
Tel.: +55 (11) 5694-4848
www.interplayers.com.br/ri(neste website, clicar em “Documentos da Oferta” e, posteriormente,
clicar no título do documento correspondente)
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, 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
“Interplayers Soluções Integradas S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em
“Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”)
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, 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 Interplayers Soluções Integradas S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.:Sr. João Floriano
Tel.: + 55 (11) 2767-6171
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar
“Prospecto Preliminar” no subitem “Interplayers Soluções Integradas S.A.”)

em

Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e
4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo
(www.gov.br/cvm, neste website, acessar “Canais de Conteúdo”, na página inicial. Em
seguida, acessar “Central de Sistemas da CVM” e clicar em “Ofertas Públicas”. Na sequência,
na tabela de “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na CVM”, na linha referente a
“Ações”, clicar no campo “Volume em R$” e acessar “Volume em R$” na coluna referente a
IPO. Por fim, clicar no link referente à “Interplayers Soluções Integradas S.A.” e,
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e
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(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 “Interplayers Soluções Integradas S.A.” e posteriormente acessar
“Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
Interplayers Soluções Integradas S.A.
www.interplayers.com.br/ri(neste website, clicar em “Documentos da Oferta” e, posteriormente,
clicar no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Interplayers Soluções Integradas S.A.”, e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em
“Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”.
Banco BTG Pactual S.A.
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 Interplayers Soluções Integradas S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar
“Aviso ao Mercado” no subitem “Interplayers Soluções Integradas S.A.”)

em

Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.gov.br/cvm – neste website, acessar “Canais
de Conteúdo”, na página inicial. Em seguida, acessar “Central de Sistemas da CVM” e clicar em
“Ofertas Públicas”. Na sequência, na tabela de “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na
CVM”, na linha referente a “Ações”, clicar no campo “Volume em R$” e acessar “Volume em R$”
na coluna referente a IPO. Por fim, clicar no link referente à “Interplayers Soluções Integradas
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/
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ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Interplayers
Soluções Integradas 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, os Acionistas Vendedores 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” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”
NAS PÁGINAS 19 e 74 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 16 de setembro de 2021.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
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
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
BTG Pactual
Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
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Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e 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, e do próprio
BTG Pactual, JHSF Participações, Lojas Americanas, Irani, IMC e Dimed assim como do IPO da
Mitre Realty, Estapar, Ambipar e Lojas Quero-Quero.
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UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de
investimentos do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de
capitais de renda fixa e variáveis, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores
mobiliários no segmento institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros
países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos cliente o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de
primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos
os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da plataforma
do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local sem paralelo
dos clientes locais, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz uma
posição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações de
ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo.
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto
pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de
relacionamento em mais de 50 países.
Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, o UBS
tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017,
pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative
Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most
Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank
for Swiss Francs", “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong
Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como
parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global
de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de
Private Banking que foi reconhecida como "Best Global Private Bank" pela Euromoney em 2019.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em
2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais
Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil
funcionários, distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip,
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,

66

Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame
Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro,
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar,
Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que
totalizaram o valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar
no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No
mesmo período, foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e 1
FIDC, com volume total de R$6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de US$7,9
bilhões, lhe conferindo o 6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público &
Privado, em 2019.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES 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 decorrente da Oferta, a Companhia e/ou sociedades
integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento comercial relevante com o Coordenador
Líder e/ou demais sociedades do seu conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:
•

1 (uma) operação de carta fiança celebrada em outubro de 2020 com a Companhia no valor
total de R$380.000,00, com vencimento em outubro de 2021 e taxa efetiva de 3,00% ao ano.
Tal operação não conta com garantia prestada.

•

Prestação de serviços de sistema de pagamento (SISPAG) contratado em agosto de 2014 pela
Companhia, com prazo de vencimento indeterminado, com volume médio transacionado, no
período de janeiro a setembro de 2021, de R$11.590.000,00 por mês e tarifas que variam entre
R$0,43 e R$3,90 por transação. Tal serviço não conta com garantias prestadas;

•

Prestação de serviços de cobrança contratado em junho de 2020 pela Companhia, com prazo
de vencimento indeterminado, com volume médio transacionado, no período de janeiro a
setembro de 2021, de R$12.000.000,00 por mês e tarifa de R$1,35 por transação. Tal serviço
não conta com garantias prestadas.

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 comercial relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu
conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 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 da Companhia.
A Companhia e suas controladas poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder 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.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro, diretamente ou por meio
de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, podem eventualmente
deter títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, adquiridos em operações regulares de
mercado a preços e condições de mercado.
O Coordenador Líder 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 e/ou de sociedades de seu grupo
econômico. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder 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 e/ou de sociedades de seu grupo
econômico, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Coordenador Líder 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 Coordenador Líder 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 79 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 43 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou a qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta ou cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta –
Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder 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
Coordenador Líder 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 Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro possui o seguinte relacionamento com a Companhia e
demais sociedades de seu conglomerado financeiro:
•

A Companhia realizou aplicação financeira em Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) de
emissão do BTG Pactual, com remuneração equivalente a 104% do CDIE, com saldo bruto na
data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$1,003 milhão, sendo que a
emissão de tal CDB foi em 16 de agosto de 2021 e com vencimento em 16 de agosto de 2023. O
saldo inicial de tal operaçã era de aproximadamente R$1,0 milhão. Tal operação não conta com
nenhuma garantia por parte da Companhia e/ou sociedade do seu conglomerado econômico.

Além do relacionamento descrito acima, a Companhia e demais sociedades de seu conglomerado
financeiro não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o
lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro não participou de: (i) qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de
emissão da Companhia; ou (ii) operações relevantes de financiamento, ou reestruturações
societárias envolvendo a Companhia e demais sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou e demais sociedades de seu conglomerado financeiro poderão, no futuro, contratar
o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes,
incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco
de investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades. A Companhia 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.
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O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias de emissão da Companhia) de emissão da Companhia e/ou
eventualmente possuem, diretamente ou por fundos de investimento administrados ou geridos por
tais sociedades, valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos originados pela,
Companhia e, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de
emissão da Companhia de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em
operações em mercados organizados a preços e condições de mercado. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de 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 ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda
por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade 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 seus clientes a taxa de retorno das
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total
return swap). O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão
adquirir Ações como forme 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. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme
prevista na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página BTG Pactual
deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que, não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, exceto pelo do relacionamento decorrente da presente Oferta, o UBS BB
não possui qualquer relacionamento com a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o UBS BB e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB
e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de qualquer outra oferta pública
de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
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A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii)
realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB
no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 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 UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – 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 79 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 43 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer
outro relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB ou qualquer sociedade de
seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem qualquer relacionamento comercial
relevante com os Acionistas Vendedores.
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 titularidade dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, vir a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades
pertencentes ao 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, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os
Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de
estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
comercial relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento com os
Acionistas Vendedores:
•

Em 25 de maio de 2021, a Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, sociedade integrante do conglomerado econômico da Companhia, contratou o BTG
Pactual para a realização de operação de câmbio, com moeda de origem em real e destino em
dólar, nos valores de, aproximadamente, R$140,27 milhões e US$26,36 milhões, respectivamente.

•

Em 25 de maio de 2021, a Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, sociedade integrante do conglomerado econômico da Companhia, contratou o BTG
Pactual para a realização de operação de câmbio, com moeda de origem em dólar e destino em
real, nos valores de, aproximadamente, US$26,36 milhões e R$140, 27 milhões, respectivamente.

Além dos relacionamentos descritos acima, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participou de: (i)
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores;
ou (ii) operações relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo os
Acionistas Vendedores.
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Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, vir a contratar o BTG Pactual e/ou sociedades
pertencentes ao 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, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os
Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores 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 de estabilização de
preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
comercial relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o UBS BB não
possui qualquer relacionamento com os Acionistas Vendedores. Ademais, nos últimos 12 meses
que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos
pelos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o UBS BB e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do UBS BB no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao UBS BB e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
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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” na página 19 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência a partir da página 373 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 os Acionistas Vendedores acreditam que poderão afetar a Companhia
de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia
ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente são considerados irrelevantes, também podem
prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência a partir da página 373 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
Quaisquer 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.
Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou
o reconhecimento pela OMS de que o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão
sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou
severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de
controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo
quarentena e lockdown, restrições à viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais
de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo
de uma maneira geral pela população. No Brasil, alguns estados e munícipios, incluindo das
localidades em que possuímos lojas, seguiram essas providências, adotando medidas para impedir
ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que
resultaram no fechamento de parques, shoppings e demais espaços públicos.
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As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do
surto do COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações de nossa emissão não atingirá
patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia.
A pandemia global da COVID-19 pode ter impactos de longa extensão, como o fechamento de
fábricas, condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global.
Atualmente, a cadeia de suprimento global está ameaçada e os fabricantes de equipamentos já
reduziram o fornecimento de produtos e/ou matérias-primas.
Além disso, autoridades públicas e agentes privados em diversos países do mundo adotaram e
podem vir a adotar uma série de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir,
restrições à circulação de bens e pessoas, incluindo quarentena e lockdown, cancelamento ou
adiamento de eventos públicos, suspensão de operações comerciais, fechamento de
estabelecimentos abertos ao público, entre outras medidas mais ou menos severas.
Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença pode vir a ter um impacto adverso relevante
nos mercados, principalmente no mercado acionário. Por conseguinte, a adoção das medidas
descritas acima aliadas às incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19, provocaram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, inclusive no Brasil. Durante o mês
de março de 2020, por exemplo, houve oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3.
A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão da
pandemia da COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer,
provocando a oscilação dos ativos negociados na B3.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de
nossa emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode
dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro
e em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia poderá não se
desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações
emitidas pela Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa.
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. Desta forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de
doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia” na página 74 deste Prospecto.
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Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente
adverso no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido
de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das Ações 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.
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 58 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 56 deste Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores das ações ordinárias de sua emissão.
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.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (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 54 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. Adicionalmente, caso o Preço por Ação seja fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa o Fundo Ória poderá desistir de participar da Oferta
Secundária, que consequentemente será reduzida.
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 de Varejo desistir de seu Pedido de Reserva, conforme o caso. Adicionalmente, caso o Preço
por Ação seja fixado em valor inferior à Faixa Indicativa o Fundo Ória poderá desistir de participar da
Oferta Secundária, que consequentemente será reduzida. Em ambos os casos 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 e/ou o Fundo Ória decida não participar da Oferta Secundária.
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
83 deste Prospecto.
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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 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 os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também emitem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se
envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os
negócios da Companhia e o valor de mercado de seus valores 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.
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.
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A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e
o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400. Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionista Vendedores
e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos
Prospectos e/ou do Formulário de Referência.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou 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.
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.
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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% mais 1 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 43 deste Prospecto.
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.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up se comprometeram, durante o período de [•] e [•] dias,
conforme o caso, contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
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 por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up
da Oferta de Varejo 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.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas incluídas
no Prospecto e no Formulário de Referência são apresentadas apenas para fins ilustrativos
e podem não ser indicativas de nossa condição financeira consolidada ou dos resultados
operacionais após a implementação da aquisição.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas elaboradas e
incluídas no Prospecto e no Formulário de Referência, sendo especificamente aquelas relativas a
Top Down, empresa adquirida pela Companhia em 02 de junho de 2021, referentes a 31 dezembro
de 2020 e ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, conforme assim identificadas ao
longo do Formulário de Referência [e deste Prospecto], são apresentadas apenas para fins
ilustrativos, são baseadas em vários ajustes, suposições e estimativas preliminares, e podem não ser
indicativas de nossa condição financeira consolidada ou resultados operacionais considerando as
aquisições recentes. Nossa situação financeira atual e os resultados operacionais após a
implementação das aquisições podem não ser consistentes ou evidentes em nossas informações
financeiras pro forma auditadas. Além disso, as premissas utilizadas na preparação das informações
financeiras pro forma auditadas podem não se provar precisas, e outros fatores podem afetar nossa
condição financeira ou resultados operacionais em decorrência da conclusão das aquisições.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima
que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, serão de aproximadamente R$[•] milhões,
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia 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 43 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para:
Investimento em crescimento orgânico e eventuais aquisições, no curso regular dos negócios.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária Base:
Valor Estimado
Líquido(1)(2) (3)

Destinação
Investimento em crescimento orgânico e eventuais aquisições ..
Total ..........................................................................................
(1)
(2)
(3)

[•]
[•]

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos
(em R$)
100%
100%

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, nas quais baseia suas 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.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta em R$[•] (sem considerar a venda das ações suplementares e
das ações adicionais).
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 82 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos circulante e empréstimos e financiamentos não circulante e patrimônio líquido da
Companhia em 30 de junho de 2021, indicando: (i) a situação real em 30 de junho de 2021; e (ii) a
posição ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta
Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), estimados em
aproximadamente R$[•] milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Histórica” foram extraídas das nossas
demonstrações contábeis consolidadas, contidas nas suas Informações Financeiras Trimestrais –
ITR, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. Os investidores devem ler
a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10.
Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia.

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

(2)

Em 30 de junho de 2021
Histórico
Ajustado Pós-Oferta(1)(2)
(em milhares de R$)
(em milhares de R$)
44
[•]
0
[•]
59.683
[•]
59.727
[•]

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária, estimados em R$[•] milhões, após a dedução das comissões
e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da
Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e financiamento por arrendamento (circulante e não circulante)
e o total do patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um aumento ou redução
do valor do patrimônio líquido e da capitalização total da Companhia em R$[•] milhões, após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta Secundária, visto que
tais recursos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização total da
Companhia desde 30 de junho de 2021.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação da Companhia imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2021, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$59.683 mil e o valor
patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$1,14. Os referidos valores
patrimoniais por ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido
pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2021.
Considerando: (i) a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação
e após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o
patrimônio líquido da Companhia seria de R$[•] milhões, representando um valor patrimonial de
R$[•] por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor
do patrimônio líquido por ação ordinária de R$[•] para os acionistas existentes e uma diluição
imediata no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$[•] para os novos investidores que
subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o
Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil por ação ordinária
imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e
das despesas da Oferta, veja a Seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”,
página 43 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de junho de 2021, considerando os impactos da realização da Oferta Primária:

Preço por Ação(1) .....................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 30 de junho de 2021 ...................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2021 Ajustado para
Refletir o Desdobramento de Ações(2) ...................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2021 Ajustado para
Refletir a Oferta ....................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2021 Ajustado para
Refletir a Oferta e o Desdobramento de Ações .....................................................
Aumento do Valor Contábil Patrimonial Líquido por Ação Atribuído aos Atuais
Acionistas .............................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos
investidores(2)........................................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(3) ................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
Considerando o Desdobramento de Ações. Para mais informações veja o item “17.3 Informações sobre desdobramentos, grupamentos e
bonificações de ações” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 373 deste Prospecto.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 38 deste Prospecto.
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Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria em um aumento ou redução,
após a conclusão da Oferta: (i) de R$[•] milhões no valor do patrimônio líquido contábil da
Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária aos investidores desta
Oferta em R$[•] por Ação; após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a
conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação,
bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Plano de Outorga de Ações
A Companhia não possui Plano de Outorga de Ações em vigor atualmente e até a data deste
Prospecto Preliminar, não houve outorga de ações no âmbito de planos de incentivo.
A Companhia estuda aprovar um plano de incentivo de longo prazo em benefício de seus
administradores e/ou os prestadores de serviço e/ou empregados de nível gerencial ou que
desempenhem função relevante na Companhia. Para mais informações, vide item 13.4 do
Formulário de Referência.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Não foram realizados aumentos de capital social pela Companhia nos últimos cincos anos.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Em [•] de setembro de 2021, a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, o
desdobramento das ações de sua emissão, na proporção de 1 pra [•], passando o número de
ações em que se divide o capital social de 52.000.000 (cinquenta e duas milhões) de ações para [•]
ações ordinárias, as quais foram distribuídas entre os acionistas na mesma proporção detida por
cada um deles anteriormente ao desdobramento de ações, de modo a não alterar a participação
proporcional dos acionistas no capital social da Companhia. O desdobramento não resulta na
modificação do valor total do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações de emissão da
Companhia a seus titulares.
Para informações detalhadas sobre o desdobramento das ações ordinárias da Companhia, veja o item
“17.3. Informações sobre Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
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ANEXO A – ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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ESTATUTO SOCIAL
DA
INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S/A
CNPJ nº 05.347.060/0001-07
NIRE 35300455339
Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Prazo de Duração
Artigo 1º. A Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por
ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social, pelo Regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente) e pelas
disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas
alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo Primeiro - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado (“Novo Mercado”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores
e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo
Mercado.
Artigo 2º. A Companhia tem sede na Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 1566, Jurubatuba, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04696-000 e foro jurídico na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social:
(i)

a prestação de serviços de administração de redes de relacionamento no ramo
farmacêutico para a indústria farmacêutica, higiene pessoal e cosméticos, empresas de
administração de convênios, empresas administradoras de grupos de consumidores e
outros, inclusive através de meios eletrônicos e internet;

(ii)

processamento de dados e congêneres;

(iii)

assessoria em informática;

(iv)

suporte técnico em informática, inclusive instalação;

(v)

a configuração e manutenção de programas de computação;

(vi)

a prestação de serviços de call center, telemarketing e de teleatendimento;
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(vii)

a prestação de serviços de análise e desenvolvimento de software/sistemas e o seu
licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, programação,
instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou
atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas;

(viii)

a locação de mão de obra terceirizada;

(ix)

a prestação de serviços de promoção de vendas e merchandising de produtos;

(x)

o fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;

(xi)

a seleção e agenciamento de mão-de-obra;

(xii)

a prestação de serviços de eventos;

(xiii)

a distribuição de material promocional;

(xiv)

a assessoria e consultoria em informática; e

(xv)

participação como holding em outras sociedades de qualquer tipo, como sócia ou
acionista.

Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração.
Capítulo II - Capital Social
Artigo 5º.
O capital social da Companhia é de R$ 47.740.103,37 (quarenta e sete
milhões, setecentos e quarenta mil, cento e três reais e trinta e sete centavos), totalmente
subscrito e integralizado, e dividido em 52.000.000 (cinquenta e duas milhões) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro.
deliberações sociais.

Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas

Parágrafo Segundo - É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais e partes
beneficiárias.
Parágrafo Terceiro - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de
depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor,
sem emissão de certificados.
Artigo 6º. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do artigo 168 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
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Ações”), independentemente de deliberação da Assembleia Geral e de reforma estatutária,
mediante a emissão de até 52.000.000 (cinquenta e duas milhões) novas ações ordinárias. O
limite do capital autorizado deverá ser automaticamente ajustado em caso de grupamento ou
desdobramentos de ações.
Parágrafo Primeiro – O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será
realizado por meio da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer
as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo
subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da
Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo Segundo – A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações
e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado, com exclusão do direito de
preferência dos antigos acionistas, ou com redução do prazo para seu exercício de que trata o
artigo 171, parágrafo 4°, da Lei das Sociedades por Ações, quando a colocação for feita
mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou através de permuta por
ações, em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda para fazer frente a planos de
outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 7º. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as
próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o
montante do saldo de lucro e de reservas, observadas as exceções previstas na Lei das
Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis, sem diminuição do capital social,
observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Capítulo III - Assembleias Gerais
Artigo 8º.
A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia, que reunir-se-á
ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para
deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, e
extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia assim o exigir.
Parágrafo Primeiro
As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de
Administração, ou, nos casos previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, em
qualquer caso conforme procedimentos descritos na legislação aplicável.
Parágrafo Segundo - As Assembleias Gerais serão convocadas nos termos e prazos
previstos na Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável.
Parágrafo Terceiro – As Assembleias Gerais instalar-se-ão, em primeira convocação, com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos
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conferidos pelas ações com direito a voto, e, em segunda convocação, com a presença de
qualquer número de acionistas presentes, nos termos do artigo 125 da Lei das Sociedades por
Ações.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral que tiver por objeto a reforma deste estatuto se
instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, mas poderá instalar-se em
segunda convocação com qualquer número de presentes.
Parágrafo Quinto – As deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, ressalvados os
casos previstos em disposição cogente de lei, serão todas tomadas pela maioria absoluta de
votos dos acionistas presentes nas Assembleias, não se computando os votos em branco.
Parágrafo Sexto – A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem
do dia, constantes do respectivo edital de convocação, sendo vedada a aprovação de matérias
sob a rubrica genérica.
Parágrafo Sétimo – Independentemente das formalidades de convocação, será considerada
regular a Assembleia Geral à qual comparecerem os acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia.
Parágrafo Oitavo – A Assembleia Geral poderá ocorrer presencialmente na sede da Companhia,
de modo digital, ou por qualquer outro meio que permita a comunicação simultânea dos
acionistas e demais presentes, ainda que parcialmente digital e presencial, observadas também
as possibilidades permitidas na legislação e regulamentação aplicável.
Artigo 9º.
As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, por outro membro do Conselho
Administração indicado pela maioria dos acionistas presentes. Caberá ao presidente
Assembleia Geral a indicação de um dos indivíduos presentes para atuar na qualidade
secretário.

de
de
da
de

Artigo 10.
Além das atribuições previstas em lei e neste estatuto social, compete
exclusivamente à Assembleia Geral da Companhia deliberar sobre:
(i)
alterar ou reformar o Estatuto Social, inclusive procedendo ao aumento e/ou redução de
capital social, observadas as disposições do Artigo 6º do presente estatuto;
(ii)
atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos
de ações;
(iii) eleger e/ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, quando houver, bem como definir o número de cargos de membros efetivos do
Conselho de Administração e de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia;
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(iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas;
(v)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
lucro líquido do exercício;
(vi) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação
(inclusive incorporação de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes,
bem como sobre o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação, e o
julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação;
(vii) a aquisição, alienação, transferência, cessão, oneração ou qualquer outra forma de
disposição, a qualquer título, de bens integrantes do ativo da Companhia e/ou de suas
subsidiárias, em uma operação ou em uma série de operações correlatas consideradas em
conjunto, em um período de 12 (doze) meses, caso o valor da(s) operação(ões)corresponda a
mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia constantes do último
balanço da Companhia aprovado em Assembleia Geral;
(viii) fixar o limite global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e, se instalado, do Conselho Fiscal; observado que caberá ao Conselho de
Administração deliberar sobre a distribuição individual da remuneração do próprio Conselho de
Administração, da Diretoria e, se instalado, do Conselho Fiscal;
(ix) autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações e outros títulos conversíveis em
ações, observado o disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social;
(x)
deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital social;
(xi) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia;
(xii) aprovar planos de opções de ações (stock option) ou instrumentos similares que envolvam
a emissão de ações de emissão da Companhia ou a entrega de ações em tesouraria, ou autorizar
que a Companhia vote pela aprovação no âmbito das deliberações de suas subsidiárias e/ou
controladas, em favor de qualquer administrador ou empregado da Companhia, ou das
subsidiárias e/ou controladas, conforme o caso; e
(xiii) dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para saída do Novo
Mercado.
Capítulo IV - Administração da Companhia
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Artigo 11.
A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à
Diretoria, respeitadas as competências e atribuições de cada um desses órgãos previstas na
legislação, regulação, e neste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro – 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 na hipótese de vacância, observados os termos do Regulamento do Novo
Mercado.
Parágrafo Segundo - A posse dos administradores e dos membros do Conselho iscal, efetivos e
suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no Artigo 33 abaixo.
Seção I - Conselho de Administração
Artigo 12.
O Conselho de Administração, é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 7 (sete) membros efetivos, sendo facultada a eleição também de suplentes, todos
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo
permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – Um mesmo membro suplente poderá substituir um ou mais Conselheiros
e um mesmo Conselheiro poderá ser substituído por um ou mais suplentes, sendo que (i) a
correspondência entre os Conselheiros e respectivo(s) suplente(s) deverá constar da respectiva
proposta da administração e do ato de eleição, (ii) Conselheiros independentes somente poderão
ser substituídos por suplentes que também cumpram os mesmos critérios de independência, e
(iii) Conselheiros eleitos pelo mecanismo de votação em separado previsto na Lei das Sociedades
por Ações somente poderão ser substituídos por suplentes que também tenham sido eleitos por
meio de tal mecanismo.
Parágrafo Segundo – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou
20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao
Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral
que os eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos
mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por
Ações.
Parágrafo Terceiro – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo
acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento
para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo Quarto – Na primeira reunião do Conselho de Administração serão indicados, dentre
eles, quem será o Presidente do Conselho de Administração.
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Parágrafo Quinto – Em caso de ausência ou impedimentos temporários do Presidente do
Conselho de Administração nas reuniões do Conselho de Administração, ele será substituído, nas
funções atribuídas a tal posição de Presidente por este estatuto social ou pelo regimento interno
daquele órgão, por outro Conselheiro por ele indicado por escrito.
Parágrafo Sexto – No caso de ocorrer vacância de membro do Conselho de Administração da
Companhia, inclusive do Presidente do Conselho de Administração, o membro será substituído
por seu(s) eventual(is) respectivo(s) suplente(s), se houver. Caso não haja membro(s)
suplente(s) do Conselho de Administração, caberá ao Conselho de Administração eleger o(s)
membro(s) interinos(s), que servirá(ão) até a primeira Assembleia Geral subsequente, que
deverá eleger o(s) substituto(s) e, conforme o caso, o(s) respectivo(s) suplente(s) para
completar o mandato do membro do Conselho de Administração cujo cargo tenha se tornado
vago.
Parágrafo Sétimo - O cargo de Conselheiro torna-se “vacante” quando o membro do Conselho
de Administração e seu(s) eventual(is) respectivo(s) suplente(s): (a) ausentem-se ou estejam
temporariamente impedidos de cumprir com suas funções por período superior a 15 (quinze)
dias; (b) venham a falecer ou tenha sua incapacidade para a prática dos atos da vida civil,
declarada judicialmente; (c) tenham renunciado aos seus cargos; (d) tenham se ausentado de 3
(três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas sem apresentação de justificativa comprovada
e aceita pelos demais membros do Conselho de Administração; (e) por qualquer razão ou evento,
venham a se enquadrar nas hipóteses legais de impedimento, incluindo sem limitação, aquelas
previstas no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Oitavo - Além do disposto neste Estatuto Social, o funcionamento do Conselho de
Administração também deverá observar o disposto em seu Regimento Interno.
Artigo 13.
O Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias, 4 (quatro) vezes
por ano, ao final de cada trimestre, e extraordinárias sempre que os interesses sociais o
exigirem, mediante convocação de seu Presidente, observado o prazo mínimo de antecedência
de 3 (três) dias, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, ressalvados os
casos de urgência, nos quais as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas
por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos
os demais integrantes do Conselho de Administração. As convocações poderão ser feitas por
carta com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a
comprovação de recebimento.
Parágrafo Primeiro - Das reuniões será lavrada ata em livro próprio, a qual será publicada
nas hipóteses previstas em lei e na regulamentação aplicável.
Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
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Artigo 14.
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença
da maioria absoluta dos seus membros, salvo as hipóteses de quórum qualificado previstas em
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.
Parágrafo Primeiro – Os conselheiros poderão participar e votar (inclusive
antecipadamente) à distância, por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer
outro meio eletrônico, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração. O
conselheiro que assim participar será considerado presente em referida reunião. Qualquer
conselheiro poderá indicar outro conselheiro para representá-lo em uma reunião, via
procuração.
Parágrafo Segundo – Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, em sua ausência, por outro
conselheiro indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O presidente
da reunião convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.
Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria absoluta dos seus membros.
Artigo 15.
Os Conselheiros deverão abster-se de intervir e votar nas deliberações
relacionadas a assuntos sobre os quais tenham ou representem interesse conflitante com a
Companhia, devendo respeitar as regras relativas a conflito de interesse estabelecidas na Lei das
Sociedades por Ações, bem como nas políticas e regimentos internos da Companhia.
Artigo 16.
Compete exclusivamente ao Conselho de Administração, além das matérias a
ele atribuídas por lei ou pelo Estatuto Social:
(i)
fixar a orientação geral dos negócios inclusive aprovando o plano de negócios, política
de investimentos, avaliação da governança e da remuneração dos administradores da Companhia
e das sociedades controladas, coligadas ou investidas, em que detenha participação (“Plano de
Negócios e Orçamento Anual”);
(ii)

eleger e destituir os Diretores da Companhia;

(iii)
Social;

atribuir a cada Diretor suas respectivas funções, observado o disposto neste Estatuto

(iv)
indicar para a Diretoria os administradores a serem eleitos nas sociedades controladas,
coligadas ou investidas, bem como deliberar sobre a sua destituição;
(v)
autorizar qualquer mudança nas práticas contábeis da Companhia e/ou de suas
subsidiárias e/ou controladas que não decorra de lei;
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(vi)
deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no
caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;
(vii)
fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinando, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia e de suas controladas e coligadas, nos termos da legislação
aplicável, solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e
quaisquer outros atos, inclusive de controladas, coligadas ou investidas;
(viii)
estabelecer a remuneração individual dos administradores, observado o disposto no
Artigo 11 do presente Estatuto;
(ix)
deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou emissão de ações
ou de títulos conversíveis ou permutáveis por ações, dentro do capital autorizado, conforme
Artigo 6º deste Estatuto Social;
(x)
escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a
escolha dos auditores, e a respectiva orientação de voto, nas sociedades controladas e/ou
subsidiárias, observando-se, nessa escolha, o disposto na regulamentação aplicável. A empresa
de auditoria externa contratada pela Companhia reportar-se-á ao Conselho de Administração;
(xi)
manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da diretoria da Companhia
e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral;
(xii)

apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;

(xiii)
submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício;
(xiv)
aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o pagamento
intermediários ou intercalares, conforme Artigo 28, Parágrafo Terceiro, abaixo;

de

dividendos

(xv)

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer outros títulos de uso comum
no mercado, para distribuição pública ou privada;
(xvi)
autorizar a celebração, pela Companhia e/ou por suas controladas, de contratos de
empréstimo, mútuo, financiamento ou levantamento de recursos a qualquer outro título, que não
estejam previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado em sede de Reunião do
Conselho de Administração para o respectivo exercício social, e/ou que imponham condições ou
encargos mais onerosos para a Companhia e/ou para suas subsidiárias e/ou controladas com
relação às condições ou encargos que haviam sido aprovadas no respectivo Plano de Negócios e
Orçamento Anual, conforme o caso;
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(xvii)
autorizar a outorga, pela Companhia e por qualquer das suas controladas e coligadas,
de fianças, avais ou quaisquer modalidades de garantias paga garantir obrigações de terceiros,
que não estejam previstas no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o ano
respectivo, observado que referida outorga deve sempre observar o interesse social da
Companhia;
(xviii)
autorizar a celebração, pela Companhia e por suas controladas e coligadas, de qualquer
contrato e/ou acordo que implique em exclusividade para a Companhia e/ou para qualquer suas
controladas e coligadas;
(xix)
aprovar previamente aquisições e/ou investimentos, pela Companhia e/ou por qualquer
subsidiária e/ou controlada que não estejam previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual
aprovado para o respectivo exercício social, e que envolvam valores superiores a (a)
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou (b) valor acumulado correspondente a 50% do
EBITDA do exercício anterior;
(xx)
autorizar, exceto quando for de competência da assembleia geral de acionistas nos
termos da legislação e regulamentação aplicável, a aquisição, alienação, oneração ou disposição
a qualquer título, pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, de quaisquer bens do
respectivo ativo permanente de valor superior a (a) R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou (b)
valor acumulado correspondente a 10% do EBITDA do exercício anterior, considerados
isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos ou operações análogas realizadas no
período de 12 (doze) meses, que não estejam expressamente autorizadas no Plano de Negócios
e Orçamento Anual aprovado para o respectivo exercício social;
(xxi)
autorizar a aquisição, a disposição ou a oneração, pela Companhia ou por qualquer de
suas controladas e coligadas, de qualquer direito de propriedade, intelectual e/ou industrial, bem
como a celebração, pela Companhia e/ou por suas controladas e coligadas, de licenças de uso de
propriedade intelectual ou industrial, sejam de titularidade da Companhia, de qualquer de suas
controladas e coligadas ou de terceiros, exceto para garantias em benefício da própria
Companhia ou de suas controladas e coligadas;
(xxii)
autorizar a realização, pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas, de
qualquer dívida e/ou gasto de valor igual ou superior a 20% (vinte por cento) do EBITDA do
exercício anterior, considerados isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos ou
operações análogas realizadas no período de 12 (doze) meses anteriores à assunção da
respectiva dívida, pela Companhia ou suas controladas, respectivamente, e que não tiverem sido
aprovados no Plano de Negócios e Orçamento Anual do respectivo exercício;
(xxiii)
autorizar a alienação, pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, de
quaisquer bens do respectivo ativo operacional cujo valor contábil apurado no último balanço
auditado seja superior a R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil de reais);
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(xxiv)
aprovar, exceto quando for de competência da assembleia geral de acionistas nos
termos da legislação e regulamentação aplicável, a celebração de transações com partes
relacionadas, independentemente do valor envolvido, observando a Política de Transações com
Partes Relacionadas da Companhia vigente à época de sua contratação;
(xxv)
convocar a qualquer tempo os Diretores, individualmente ou em conjunto, para prestar
esclarecimentos e informações, apresentar documentos ou relatórios, inclusive relativos às
empresas controladas, coligadas ou investidas;
(xxvi)
aprovar a outorga de opções para aquisição de ações da Companhia (stock option) ou a
entrega de ações da Companhia a qualquer administrador, colaborador ou empregado da
Companhia ou de suas controladas, conforme os termos e condições previstos nos respectivos
planos e programas, podendo delegar a administração de tais planos e programas a um de seus
comitês de assessoramento;
(xxvii)
avaliar o desempenho do Diretor Presidente e apreciar as avaliações de desempenho
dos demais membros da Diretoria, bem como estruturar um plano de sucessão com relação ao
Diretor Presidente e avaliar e supervisionar os planos de sucessão de membros da Diretoria;
(xxviii) manifestar-se, favorável ou contrariamente, a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do
edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência
e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do
conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez
das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) as
alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (iv)
outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis;
(xxix)
aprovar as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas editadas
pela CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;
(xxx)
aprovar o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria interna
e de eventuais outros comitês que sejam constituídos;
(xxxi)

aprovar as atribuições da área de auditoria interna,

(xxxii)
indicar a orientação de voto, e eventuais manifestações, para os representantes da
Companhia nas deliberações de suas sociedades investidas, subsidiárias e/ou controladas;
(xxxiii) contratar ou demitir, sem justa causa, os administradores ou empregados considerados
estratégicos para a condução dos negócios Companhia e das subsidiárias;
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(xxxiv) abertura e encerramento de filiais, agências, escritórios, depósitos ou sucursais, e fixar
ou alterar os endereços dessas e da sede da Companhia ou de qualquer subsidiária, no país ou
no exterior;
(xxxv) orientar o voto ou manifestação dos representantes da Companhia em suas subsidiárias
para requerer autofalência ou apresentar pedido de recuperação judicial ou extrajudicial das
respectivas subsidiárias;
(xxxvi) autorizar a realização de associações, joint ventures e/ou parcerias estratégicas pela
Companhia ou suas subsidiárias; e
(xxxvii) elaborar e/ou alterar plano de remuneração da Companhia, que incluir questões
relativas a salários, benefícios e quaisquer outros direitos de qualquer natureza, ressalvado o que
for reservado à assembleia geral de acionistas nos termos da legislação vigente e/ou deste
Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração poderá alterar os limites e abrangência
estabelecidos para práticas de atos dos diretores em casos específicos ou por tempo que julgar
conveniente.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá constituir, instalar e dissolver
comitês técnicos, consultivos e de assessoramento não previstos neste Estatuto Social, elegendo
e destituindo, a qualquer tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos
internos de funcionamento, com objetivos e funções definidas, bem como poderá estabelecer
normas aplicáveis aos respectivos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo,
remuneração e funcionamento.
Seção II - Diretoria
Artigo 17.
A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será constituída por, no
mínimo, 2 (dois) e no, máximo, 10 (dez) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de
Relações com Investidores e um Diretor Financeiro e os demais não terão designação específica
(em conjunto, os “Diretores”). Os diretores da Companhia poderão cumular funções. Todos os
diretores serão residentes no Brasil e terão mandato unificado fixado em 2 (dois) anos, podendo
ser reeleitos.
Parágrafo Primeiro – Os Diretores, salvo caso de destituição, ou deliberação em contrário do
Conselho de Administração, permanecerão em seu cargo até a nomeação dos substitutos.
Parágrafo Segundo - Qualquer Diretor poderá ser destituído a qualquer tempo pelo Conselho
de Administração.
Parágrafo Terceiro - Um Diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o
número mínimo de diretores previsto neste Estatuto Social e na Lei de Sociedades por Ações.
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Parágrafo Quarto - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais
de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença
concedida pela própria Diretoria.
Parágrafo Quinto - Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, e
caso este não tenha indicado um substituto, o Diretor Presidente será substituído por um dos
diretores remanescentes indicado pelo Diretor Presidente. Na hipótese de impedimento definitivo
ou vacância do cargo, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para
que seja preenchido o cargo.
Parágrafo Sexto - No caso de vacância no cargo dos demais Diretores, será convocada reunião
do Conselho de Administração para preenchimento do cargo em caráter definitivo até o término
do mandato do respectivo cargo antes vacante, sendo admitida a reeleição. Até a realização da
referida reunião do Conselho de Administração, o substituto provisório será escolhido pelo Diretor
Presidente, dentre um dos Diretores, o qual acumulará mais de uma função.
Artigo 18.
A Diretoria reunir-se-á, na sede social da Companhia, ou de modo digital, por
qualquer meio que permita a comunicação simultânea dos Diretores, ainda que parcialmente
digital e presencial, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo (i)
Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou (ii) por quaisquer
dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. As reuniões serão
instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda
convocação, com qualquer número de Diretores.
Parágrafo Primeiro - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Diretores.
Parágrafo Segundo - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente, o qual
deverá designar o secretário de cada reunião.
Parágrafo Terceiro - Os Diretores poderão participar e votar (inclusive antecipadamente) à
distância, por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico,
aplicando-se, mutatis mutandis e conforme aplicáveis, as disposições do Regimento Interno do
Conselho de Administração. O Diretor que assim participar será considerado presente em referida
reunião. Qualquer Diretor poderá indicar outro Diretor para representá-lo em uma reunião, via
procuração.
Parágrafo Quarto - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria absoluta dos seus
membros.
Artigo 19.
A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, observadas as disposições
legais ou estatutárias pertinentes, bem como os planos de negócios, orçamentos operacionais e
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orçamento de capital aprovados pelos acionistas, competindo-lhe administrar e gerir os negócios
da Companhia, especialmente, mas não limitado ao seguinte:
(i)
representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo receber
citações;
(ii)
assinar contratos e documentos que constituam obrigações, ativas e passivas para a
Companhia, observados os requisitos deste Estatuto Social;
(iii)
submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração o relatório da
Administração, as demonstrações financeiras e as contas da Diretoria.
Parágrafo Primeiro - Os Diretores não poderão praticar atos fora dos limites estabelecidos
neste Estatuto Social e em lei. Os Diretores devem abster-se de tomar medidas que contrariem
as deliberações, instruções e normas fixadas pelo Conselho de Administração.
Artigo 20.
Estatuto:

Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições previstas neste

(i)
coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim
como supervisionar as operações da Companhia;
(ii)
zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas
pela Assembleia Geral e Conselho de Administração;
(iii)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

(iv)
coordenar as atividades dos demais Diretores, observadas as atribuições específicas
previstas neste Estatuto Social; e
(v)
definir a repartição das competências aos demais Diretores em relação às áreas não
especificamente mencionadas neste Estatuto Social “ad referendum” do Conselho de
Administração.
Artigo 21.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores:

(i)
coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores,
bem como representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a
CVM, a B3, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições
relacionadas às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;
(ii)
prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em
que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando
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aplicável e aos demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais,
conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e
(iii)

manter atualizados os registros da Companhia perante a CVM e a B3.
Capítulo V - Representação da Companhia

Artigo 22.

A Companhia somente se vinculará mediante a assinatura de:

(i)
por 2 (dois) procuradores, em conjunto, em negócios que envolvam a Companhia em
valores de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu equivalente em outras moedas;
(ii)
por 1 (um) Diretor, e 1 (um) procurador, em conjunto, em negócios que envolvam a
Companhia em valores superiores a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) até R$200.000,00
(duzentos mil reais), ou seu equivalente em outras moedas; e
(iii)
por 2 (dois) Diretores, em conjunto, em negócios que envolvam a Companhia em
valores superiores a R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou seu equivalente em outras moedas.
Parágrafo único - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas pelo
Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro em conjunto com qualquer outro Diretor, devendo
especificar expressamente os poderes conferidos, e conter prazo de validade limitado a, no
máximo, 1 (um) ano, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da
Companhia em processos judiciais ou administrativos (ad judicia).
Artigo 23.
Os atos destinados à implementação de pagamento de obrigações firmadas
nos termos deste Capítulo, a exemplo de assinaturas de cheques, emissão de ordens de
pagamentos ou análogos, poderão ser feitos por procuradores munidos de poderes de atuação
na área financeira, sempre em conjunto de dois, independentemente dos valores envolvidos.
Artigo 24.
A Companhia poderá ser representada por um único diretor ou procurador na
prática dos seguintes atos: (a) assinatura de correspondências e demais expedientes que não
crie obrigações para a Companhia; (b) representação da Companhia em processos judiciais,
administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal, preposto ou testemunha;
(c) representação da Companhia perante os Sindicatos, Associações de Classe e Justiça do
Trabalho, para a admissão ou demissão de empregados e para acordos trabalhistas; (d)
representação da Companhia em assembleias gerais e reuniões de sócios de sociedades da qual
participe como sócia ou acionista; (e) representação da Companhia em atividades relacionadas
com o despacho aduaneiro; (f) prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante
órgãos, repartições e entidades públicas, federais, estaduais ou municipais, Receita Federal do
Brasil em todas as regiões fiscais, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Fundo de Garantia
por Tempo de Serviços – FGTS, Juntas Comerciais Estaduais, Serviço Notarial de Registro de
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, e outras da mesma natureza.
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Capítulo VI - Conselho Fiscal
Artigo 25.
A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que
exercerá as atribuições impostas por lei e que somente será instalado nos exercícios sociais em
que assim solicitarem os acionistas, conforme previsto em lei.
Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, sendo admitida a reeleição, em
caso de reinstalação. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado
em conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo Segundo – Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral
que aprovar a instalação do órgão e seus mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral
Ordinária subsequente à sua eleição.
Capítulo VII - Alienação de Controle e Saída do Novo Mercado
Artigo 26.
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição de que o adquirente de controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de
ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas,
observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar o tratamento igualitário àquele dado
ao alienante.
Artigo 27.
Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída
voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição de ações que
observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas
de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes
requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível o pedido de nova avaliação da
Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações; (ii) acionistas titulares de
mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou
concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das
ações.
Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da
realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Capítulo VIII - Exercício Social e Destinação dos Lucros
Artigo 28.
O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31
de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as
demonstrações financeiras previstas em lei.
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Parágrafo Primeiro - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por
auditores independentes registrados na CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
Parágrafo Segundo - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral proposta sobre a destinação
a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
(i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou
juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos
ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual.
Parágrafo Quarto - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre
capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Parágrafo Quinto - A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao
ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar
informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia.
Artigo 29.
Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação,
os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição
social.
Parágrafo Primeiro - O lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas
neste Artigo, terá a seguinte destinação:
(i)
5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para
constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da
Companhia. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas
de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder
30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro
líquido do exercício para a reserva legal;
(ii)
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii)
uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas,
observado o disposto no parágrafo 2º deste Artigo;
(iv)
no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do
parágrafo 2º deste Artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia

17
105

Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por
Ações;
(v)
uma parcela correspondente a até 100% (cem por cento) do saldo remanescente do
lucro líquido após as destinações indicadas nos itens “i” a “iv” acima poderá, mediante
proposta dos órgãos da administração, ser distribuída como dividendos ou juros sobre capital
próprio complementares;
(vi)
100% (cem por cento) do saldo remanescente do lucro líquido após as destinações
indicadas nos itens “i” a “v” acima será destinado à reserva de lucros estatutária denominada
“Reserva de Investimentos e Expansão”, cuja finalidade é a de financiar a expansão das
atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas, sendo que o saldo de tal
reserva, considerado em conjunto com o saldo da reserva legal, não poderá exceder valor
equivalente ao capital social da Companhia; e
(vii)
o saldo remanescente do lucro líquido após as destinações indicadas nos itens “i” a
“vi” acima, se houver, poderá, por proposta dos órgãos da administração, ser (a) retido (com
base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do
artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações), ou (b) distribuído como dividendos ou juros
sobre capital próprio complementares.
Parágrafo Segundo - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo
obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de
reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e
reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.
Parágrafo Terceiro - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao
montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a
título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As
eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo
obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Artigo 30.

Parágrafo Primeiro - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do
exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado
aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos
dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos
acionistas o saldo excedente.
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Parágrafo Segundo - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido
o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de
Administração, no curso do exercício social ou no exercício seguinte.
Artigo 31.
A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou
de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Artigo 32.
Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três)
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em
favor da Companhia.
Capítulo IX - Cláusula Arbitral
Artigo 33.
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, na Lei das Sociedades por Ações, neste
Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, conforme alteradas, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Capítulo X - Disposições Finais
Artigo 34.
A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em
lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante, ou
liquidantes, e o Conselho Fiscal, caso seu funcionamento seja solicitado por acionistas que
perfaçam o quórum estabelecido em lei ou na regulamentação expedida pela CVM, obedecidas as
formalidades legais, fixando-lhes os poderes e a remuneração.
Artigo 35.
A Companhia poderá indenizar e/ou manter indenes seus administradores,
conselheiros fiscais e demais funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia
e suas controladas (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), custeando ou reembolsando
diretamente os Beneficiários por quaisquer despesas, danos ou prejuízos eventualmente
incorridos a qualquer tempo e que estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao
exercício de suas funções na Companhia, incluindo mas não limitados a honorários advocatícios,
pareceres jurídicos, custas processuais e multas e indenizações nas esferas administrativa, civil
ou penal, nos termos e condições de contratos de indenização a serem celebrados entre a
Companhia e cada um dos Beneficiários, mediante aprovação pelo Conselho de Administração da
Companhia e observadas as regulamentações e orientações da CVM aplicáveis.
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Artigo 36.
A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua
sede, quando houver, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o
Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos
termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada.
Artigo 37.
Os casos omissos relativos à interpretação deste Estatuto Social serão
regulados pela Lei das Sociedades por Ações, pelas normas emitidas pela CVM, e pelo
Regulamento do Novo Mercado.
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ANEXO B – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA,
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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ANEXO C – ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS DA INTERMARKET, REALIZADA EM 14 DE
SETEMBRO DE 2021, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA SECUNDÁRIA
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INTERMARKET EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 18.728.260/0001-43
NIRE 3522773359-1

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: No dia 14 de setembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Intermarket
Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Beira Rio, 57, 11º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04548-050.
PRESENÇAS: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Contrato Social da
Sociedade, considerando a presença dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.
MESA: Presidente: Arnaldo José Lewis e Sá Filho e Secretária: Larissa Andrade de Melo.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alienação de participação societária da Sociedade na Interplayers
Soluções Integradas S.A. (“Interplayers”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias (“Ações”) de emissão da Interplayers, a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução
da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), 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 (“Oferta”), nos termos do artigo 12, parágrafo único, inciso
“v”, do Contrato Social da Sociedade.
DELIBERAÇÕES: Os sócios deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou
restrições, aprovar a alienação da participação societária da Sociedade na Interplayers, em número de
Ações a ser definido, no âmbito da Oferta, sujeita a termos e condições a serem negociados no âmbito da
Oferta.
A Oferta compreenderá a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução da CVM 400 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.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do anúncio de
início da Oferta, a quantidade inicial de ações poderá, a critério da Companhia e dos acionistas vendedores,
se for o caso, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por
cento), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações originais.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade inicial de ações poderá ser acrescida de um
lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), nas mesmas condições e pelo
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mesmo preço das demais ações da Oferta, conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pelos
acionistas vendedores, as quais serão destinadas à estabilização de preço das Ações.
Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, não haverá direito de preferência dos
acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta.
No âmbito da Oferta, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida a distribuição
parcial.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a
reunião foi encerrada com a lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 14 de setembro de 2021

Presidente
Arnaldo José Lewis e Sá Filho

Secretária
Larissa Andrade de Melo
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ANEXO D – MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.
CNPJ/ME nº 05.347.060/0001-07
NIRE 35300455339
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2021
1.

DATA, HORA E LOCAL: No dia [•] de [•] de 2021, às [13:00] horas, na sede social da

Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, no bairro Jurubatuba, CEP
04696-000.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do

parágrafo segundo do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, com participação da totalidade
dos membros do Conselho.
3.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Arnaldo José Lewis e Sá Filho. Secretário da

Mesa: Larissa Andrade de Melo
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) fixação e justificativa do preço de emissão por

unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública de
distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a ser realizada na
República Federativa do Brasil, com esforços de colocação de Ações no exterior; (ii) aprovação do
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a
emissão de novas Ações a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, na subscrição/aquisição das Ações, em conformidade com o disposto no
artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), e no Artigo 6º, Parágrafo Segundo do Estatuto Social; (iii) aprovação sobre os direitos
relacionados às novas Ações; (iv) a aprovação “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Interplayers Soluções
Integradas S.A.” (“Prospecto Definitivo”) e do Final Offering Memorandum a serem utilizados na
Oferta; (v) homologação do aumento de capital social da Companhia; (vi) a aprovação, ad
referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do Artigo 5º do
Estatuto Social; (vii) autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos
relacionados à Oferta; e (viii) autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e
praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e implementação das deliberações aqui
consubstanciadas.
5.

DELIBERAÇÕES: Após análise da proposta submetida à deliberação, por decisão unânime

da totalidade dos Conselheiros, e sem quaisquer restrições, estes aprovaram:
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(i)

aprovar, no âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$[●] ([●]) por Ação

objeto da Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do
procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido
por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores
institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-se a escolha do
critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso I, §1º do artigo 170 da Lei da
Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas foi
aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição/aquisição de Ações no contexto
da Oferta;
(ii)

aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do capital

social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$[●] ([●]), o
qual passará de R$ 47.740.103,37 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta mil, cento e
três reais, e trinta e sete centavos), para R$[●] ([●]), mediante a emissão de [●] novas ações
ordinárias, cada uma no valor de R$ [●], que serão objeto da Oferta, passando o capital social da
Companhia de [●] ([●]) ações ordinárias para [●] ([●]) ações ordinárias, com a exclusão do direito
de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto
no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do Artigo 6º, Parágrafo
Segundo do Estatuto Social;
(iii)

aprovar, ainda, que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada no item

(ii) acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos termos do
Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de
dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia
a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta;
(iv)

aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta;

(v)

homologar, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o aumento do capital da

Companhia no montante de R$[●] ([●]), mediante a emissão de [●] ([●]) novas ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(vi)

face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (ii) e (v) acima,

aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do Artigo
5º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar
com a seguinte redação:
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“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente
nacional, é de R$[●] ([●]), dividido em [●] ([●]) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.”
(vii)

autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à Oferta,

incluindo, mas não se limitando ao: (a) “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de
Emissão da Interplayers Soluções Integradas S.A.”; (b) “Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Interplayers
Soluções Integradas S.A.”; (c) “Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da Interplayers Soluções Integradas S.A.”; (d) Contrato de Colocação
Internacional (Placement Facilitation Agreement); e (e) o “Contrato de Prestação de Serviços da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão”, que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem
como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos; e
(viii)

autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à realização da Oferta

e ao cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do conselho de administração.
6.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa franqueou a palavra a

quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos
dos quais se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi aprovada, e assinada por todos
os conselheiros presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio.
7.

Assinaturas: Presidente da Mesa – Arnaldo José Lewis e Sá Filho; Secretário da Mesa –

Larissa Andrade de Melo; Conselheiros Presentes – Arnaldo José Lewis e Sá Filho, José Carlos
Penteado Masagão, Piero Lara Rosatelli, Luis Augusto Lobão Mendes e Magali Leite.
São Paulo, [●] de [●] de 2021.
_____________________________

_____________________________

Arnaldo José Lewis e Sá Filho

Larissa Andrade de Melo

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa
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ANEXO E – 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
INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida
Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, Bairro Jurubatuba, CEP 04696-000, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 06.271.464/ 0103-43, neste ato
representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de sua emissão (“Ações”) e de
titularidade dos acionistas vendedores mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Interplayers Soluções
Integradas S.A. (“Acionistas Vendedores” 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 esforços de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do
Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou
“Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e o UBS Brasil Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder
e o BTG Pactual 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, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B)
para a realização da Oferta, foi efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em agosto 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 Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Prospecto Definitivo”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores 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 aos Acionistas Vendedores, documentos e informações adicionais relativos
à Companhia e a os Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores
confirmam ter disponibilizado;
(E)
conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a
Companhia e os Acionistas Vendedores 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;
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(F)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, 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, conforme o caso; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a Ernest & Young
Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.366.936/0001-25, 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, como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e as informações
financeiras intermediárias relativas aos períodos de três e seis meses findos, respectivamente, em
31 de março e 30 de junho de 2021.
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 nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e
fornecidas ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou
em seu nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta e não os induzindo a erro;
(ii)
as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores 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)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, nas
datas de suas respectivas divulgações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iv)
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
(v)
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, [•] de [•] de 2021.

INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

ÓRIA

TECH

1

INOVAÇÃO

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA, registrado no Cartório de Registro 7° Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 1811315,
em 25 de abril de 2012, inscrito no CNPJ/ME sob nº 15.505.288/0001-23, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 19º Andar, Jardim
Paulistano, CEP 01452-001 (“Acionista Vendedor” ou “Ofertante”), 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 INTERPLAYERS
SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Engenheiro Eusébio
Stevaux, nº 1566, Bairro Jurubatuba, CEP 04696-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 06.271.464/ 0103-43 (“Ações” e “Companhia”,
respectivamente), mencionado no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Prospecto Preliminar”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“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 esforços de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”),
o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual
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 agosto 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 Interplayers Soluções Integradas 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 relativos à
Companhia e ao Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter
disponibilizado;
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(E)
conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia
e o Acionista Vendedor confirma 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, conforme o caso; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a Ernest & Young
Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.366.936/0001-25, 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, como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e as informações
financeiras intermediárias relativas aos períodos de três e seis meses findos, respectivamente, em
31 de março e 30 de junho de 2021
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 nesta data e será na data de liquidação da Oferta responsável pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e
fornecidas ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou
em seu nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta e não os induzindo a erro;
(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)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, nas
datas de suas respectivas divulgações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iv)
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
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(v)
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.

São Paulo, [•] de [•] de 2021.

_______________________________________
ÓRIA TECH 1 INOVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

INTERMARKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.728.260/0001-43, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Beira Rio, nº 57, 11º andar, parte, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04548050, (“Acionista Vendedor” ou “Ofertante”), 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 INTERPLAYERS SOLUÇÕES
INTEGRADAS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº
1566, Bairro Jurubatuba, CEP 04696-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 06.271.464/ 0103-43 (“Ações” e “Companhia”, respectivamente),
mencionado no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Prospecto Preliminar”),
a ser realizada na República Federativa do Brasil (“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 esforços de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), coordenada
pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG
Pactual”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”
e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual 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 agosto 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 Interplayers Soluções Integradas 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 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 confirma ter disponibilizado para a análise dos Coordenadores da Oferta e
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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, conforme o caso; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a Ernest & Young
Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.366.936/0001-25, 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, como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e as informações
financeiras intermediárias relativas aos períodos de três e seis meses findos, respectivamente, em
31 de março e 30 de junho de 2021
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 nesta data e será na data de liquidação da Oferta responsável pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e
fornecidas ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou
em seu nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta e não os induzindo a erro;
(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)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, nas
datas de suas respectivas divulgações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iv)
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
(v)
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,
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situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes.

São Paulo, [•] de [•] de 2021.

_______________________________________
INTERMARKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
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ANEXO G – DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO
DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400/03
O BANCO ITAÚ BBA S.A. instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500,
1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares;, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo, SP, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 17.298.092/0001-30, 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 INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A., sociedade por ações, com sede na
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, Bairro Jurubatuba, CEP 04696-000, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 06.271.464/ 0103-43 (“Ações” e “Companhia”,
respectivamente), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”),
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, os acionistas vendedores indicados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Interplayers Soluções Integradas
S.A. (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), o Coordenador Líder, o Banco
BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual os “Coordenadores da Oferta”)
constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas subsidiárias,
iniciada em agosto 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 Interplayers Soluções
Integradas S.A. (“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos que a
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta, inclusive para a
preparação dos Prospectos;
UR_SP - 37339418v7 - 5765002.461332
(D) além dos documentos referidos no item (C) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos Acionistas Vendedores, os quais a
Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter disponibilizado;
(E) a Companhia e os Acionistas Vendedores 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 os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e dos materiais publicitários e de roadshow, e participarão da
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elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais,
conforme o caso; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a Ernest & Young Auditores
Independentes S/S, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.366.936/0001-25, 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, como as
demonstrações financeiras da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2018, 2019 e 2020 e as informações financeiras intermediárias relativas aos períodos de três e seis meses
findos, respectivamente, em 31 de março e 30 de junho de 2021
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta
de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia
e pelos Acionistas Vendedores nos Prospectos, nas datas de suas respectivas publicações,
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficiente, 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 Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

São Paulo, [•] de [•] de 2021.

BANCO ITAÚ BBA S.A.

_____________________________
Nome:
Cargo:

_____________________________
Nome:
Cargo
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ANEXO H – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA, PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020, 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

145

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

146

Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas
Interplayers Soluções Integradas S.A.
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
com Relatório dos Auditores Independentes

1

147

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Companhia” ou “Interplayers”) e suas controladas, controladas em conjunto (referidas como “Grupo
Interplayers”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Mensagem da Diretoria Executiva
O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia que atingiu a humanidade de forma extrema, impactando países,
empresas e a sociedade como um todo. Medidas de isolamento social jamais vistas por nenhum de nós, que
incluíram o fechamento do comércio, a interrupção da produção industrial e o fechamento de fronteiras, foram
adotadas globalmente, como alternativa para conter o avanço do vírus.
A decretação da pandemia em final de março de 2020 levou à ativação de um DRP – Disaster Recovery Plan
pela Interplayers que nos permitiu responder rapidamente ao contexto gerado pelo Covid-19, priorizando a saúde
e a integridade dos nossos colaboradores e a continuidade dos nossos negócios, apoiando fornecedores e
clientes e cumprindo nossa responsabilidade perante a sociedade e acionistas.
Em 2020 iniciativas privadas e governamentais caminharam juntas no combate a pandemia, seja na
regulamentação, na criação acelerada de soluções no setor de saúde e no desenvolvimento, em tempo recorde,
de vacinas contra o Covid-19. Nunca foi tão necessário promover rapidamente mudanças nas práticas
assistenciais que valorizassem o cuidado fora do hospital. Neste contexto, ficamos honrados em contribuir com
nosso País como o único Hub de negócios capaz de integrar os diversos participantes da cadeia produtiva
(farmácias, hospitais, clínicas, indústria farmacêutica, distribuidores, profissionais da saúde, pacientes e
consumidores), provendo soluções por meio do uso intensivo de tecnologia, inovação e parcerias estratégicas
com Healthtechs e outras empresas do segmento.
O posicionamento como HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar, estruturado sobre os pilares Business
Platform, Marketing Orientation e Strategic Partnership, aliado a transformação digital, possibilitou rápidas ações
que conduziram a Interplayers a consolidar sua imagem inovadora, obtendo expressiva evolução nas receitas
brutas nestes últimos três exercícios:
R$ Milhões
Receita Líquida

31/12/2018
67,9

31/12/2019
78,3

Var
15,3%

31/12/2020
89,6

Var
14,4%

O posicionamento da empresa como HUB de negócios, suportada pelo conceito de Marketing Orientation, se
mostrou acertada, nos levando a um crescimento não somente financeiro, mas de ampliação de participação no
mercado, com a abertura de inúmeras oportunidades num período tão complexo.
Reforçando nosso compromisso em prover soluções ao ecossistema da saúde e bem-estar, vimos intensificando
nossos investimentos em inovação.
Estes investimentos focam majoritariamente em:
x
x
x

Big Data & Analytics
Plataformas B2B e B2B2C
Proteção de dados – LGPD
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Outro ponto a se destacar são as atividades de non retail, por meio do abastecimento especializado de produtos
de alto valor em clínicas e hospitais, com ênfase na atenção ao paciente, serviços diagnósticos, desospitalização,
home care e SAC.
A ampliação dos serviços para o varejo foi de fundamental importância neste momento de pandemia, levando
aos nossos parceiros soluções digitais para melhorar a disponibilidade de serviços em saúde e medicamentos
para a comunidade.
Enfatizamos nossos elevados princípios éticos e profissionais, agradecemos a todo apoio e confiança de clientes,
parceiros e colaboradores no exercício que se finda e mantemos nosso propósito de proporcionar o mais elevado
retorno e satisfação a nossos acionistas e usuários de nossos serviços.
Perfil
Tendo iniciado suas atividades em 2002, a Interplayers tem por objetivo tornar-se o mais importante núcleo de
integração e prestação de serviços no setor de saúde, tendo como lema a valorização das empresas especialistas
do mercado, dentre os múltiplos processos demandados pelos potenciais clientes.
Referência em modelos de negócio, se mantém e se orienta como “O Hub de Negócios da Saúde e Bem-estar”,
com forte ênfase na jornada do consumidor e paciente e amplo relacionamento com todos os elos da cadeia.
Nossa Missão – integrar a cadeia de valor na área de saúde e bem-estar
Nosso Propósito – melhorar o acesso a saúde e bem-estar
Cenário Econômico e Setorial

A queda de 4,1% no PIB em 2020 foi a maior em 30 anos e o terceiro pior resultado anual da história econômica
do Brasil, menor apenas que as retrações registradas em 1981 e 1990, de 4,3% do PIB em ambos os anos. Essa
queda interrompeu e praticamente anulou o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB
acumulou alta de 4,6%.
Mas quando falamos do mercado de saúde e bem-estar, nos deparamos com um cenário disruptivo e inovador.
Segundo dados disponibilizados no estudo Distrito Health Tech Report, a quantidade de Health Techs no país
cresceu de forma exponencial entre os anos de 2014 e 2020, saindo de 160 para 542 startups, sendo metade
com no mínimo 5 anos de operação, movimentando neste período US$ 430 milhões em 189 rodadas de Venture
Capital.
O desenvolvimento de soluções tecnológicas na área da saúde, como a Telemedicina, não é algo que surgiu a
partir da pandemia do Covid-19, que só fez com que o assunto retornasse à pauta de maneira prioritária.
Com o isolamento social como forma de evitar uma propagação maior do vírus e para manter o bom
gerenciamento da saúde da população, a telemedicina foi reconhecida no País, em caráter excepcional, pelo
Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.989 de 16 de abril de 2020. A
regulamentação é válida apenas durante o período de emergência da pandemia, mas a expectativa do mercado
é a de que se mantenha posteriormente.
Acreditamos que a telemedicina, teleconsulta, teletriagem, prescrição digital e muitas outras soluções digitais,
como o e-commerce, marketplace e plataformas de diagnósticos, serão incorporadas neste novo mercado,
melhorando o acesso à saúde para a população.
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Nosso Posicionamento
Não obstante as perspectivas para 2021 estarem bastante impactadas pelo imenso desafio ainda representado
pela Pandemia, as perspectivas do segmento mercadológico no qual nos inserimos amparam nossas pretensões
de continuar investindo fortemente na estratégia de ampliação horizontal de oferta de serviços e amplo alcance
dos participantes do setor sob a bandeira de sermos O HUB DE NEGÓCIOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR,
legitimando nosso propósito.
A Covid-19 se tornou o catalisador para uma transformação digital na área da saúde e o que vimos em 2020 foi
um avanço, tanto no âmbito regulatório, quanto na velocidade do surgimento de soluções digitais focadas na
adaptação da sociedade frente ao isolamento social, fazendo com que presenciássemos o compartilhamento de
recursos, conhecimento e inovação, mesmo entre players concorrentes.
O legado da pandemia será, provavelmente, um foco renovado no trabalho colaborativo para todo o ecossistema
da saúde. Os limites tradicionais de negócios serão eliminados, criando um modelo mais colaborativo, com novos
elos de negócios e parcerias estratégicas, ou seja, mais eficiente e eficaz.
A Interplayers foi fundada em 2002, preconizando o modelo colaborativo com o uso da tecnologia e inovação,
conectando diversos players da cadeia de saúde e bem-estar e, ao longo dos anos, superando diversas barreiras,
sem desviar do nosso propósito.
Nosso posicionamento como Hub de negócios da saúde e bem-estar se consolidou em 2019 com o fortalecimento
nosso modelo de negócio em construir parcerias estratégicas e conectar diversos players aos ecossistemas de
saúde, integrando todos os participantes do setor dentro do mesmo ambiente e com processos e metodologias
ágeis, incluindo jornada na nuvem e foco na inovação e segurança da informação, sendo capaz de viabilizar e
agilizar o sucesso de diversas healthtechs nacionais e internacionais.
Nosso portfólio traz as melhores soluções de SaaS, B2B e B2B2C, centradas na jornada do paciente e do
consumidor. Transacionamos um grande volume de dados em nossas operações e, por meio de técnicas de
inteligência artificial, business intelligence e análise de dados, somos capazes de identificar e realizar ações para
a evolução do mercado de saúde. Aceleramos ainda mais nosso movimento de transformação digital, tendo
concluído neste ano etapas importantes iniciadas em 2019, dentre elas a Jornada Cloud, as novas soluções de
Comunicação e Colaboração Unificada (UCC) e o Relacionamento com nossos Clientes (CRM), ainda
incorporando novas tecnologias e metodologias de trabalho e investindo em conscientização e ferramentas
de cyber security.
O investimento contínuo e intensivo em inovações sempre foi nossa prioridade, somos pioneiros neste modelo e
seguiremos nosso propósito, ampliando nossas iniciativas digitais e beneficiando todo o ecossistema da saúde.
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Em 2021 a Interplayers continuará aumentando a cobertura de mercado, a penetração em clientes, parcerias
estratégicas e a oferta de novos serviços. Com nossa infraestrutura altamente escalável e plataformas de última
geração, estamos prontos para o crescimento exponencial do Hub, transacionando R$ 61 bilhões em nossas
plataformas e efetivando R$ 12 bilhões no último ano.

Governança Corporativa
Diante da emergência trazida pelo COVID-19, as práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) ou
ASG (Ambiental, Social e Governança) tem sido cada vez mais usadas pelas empresas. Estamos nos
preparando para um mundo pós pandemia, reforçando nosso compromisso junto às questões relacionadas ao
meio-ambiente, ao bem-estar da sociedade e aos padrões de governança.
A Administração da Companhia segue rigorosamente as regras estabelecidas no seu estatuto social, bem como
as melhores práticas de governança, pois acreditamos que este é o caminho sustentável para darmos mais
retorno no curto e longo prazo aos nossos acionistas. Atuamos fortemente com foco em:
¾ Redução de custos com a otimização do uso de recursos
¾ Mitigação de riscos
¾ Inovação e oportunidades de novos negócios
A Governança Corporativa está em contínuo aperfeiçoamento, visando zelar pela viabilidade econômicofinanceira da Companhia. Sempre que necessário, a Diretoria promove alterações e inovações no seu modelo
de governança, promovendo a segurança e transparência na gestão dos negócios.
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Recursos Humanos
A área de Recursos Humanos desempenhou um papel fundamental na migração do trabalho presencial para
home office. Criamos um canal direto para garantir que todos os colaboradores estivessem devidamente
equipados e trabalhando de forma adequada, criamos um processo de comunicação com orientações para
proporcionar ao colaborador uma melhor adaptação no trabalho em casa. Criamos encontros virtuais para debater
temas atuais, bem como momentos de descontração, tudo em um ambiente virtual e seguro. Mensalmente
divulgamos nosso reconhecimento por desempenho e resultados conquistados.
Encerramos o exercício de 2020 com 673 colaboradores envolvidos em um pacote de benefícios que inclui
assistência à saúde, odontológica, auxílio creche e alimentação e outros benefícios que permitem aos nossos
colaboradores acesso a faculdades e academias com descontos especiais.

Colocamos em prática o Programa de Capacitação Interplayers para prepararmos ainda mais nossos
profissionais de tecnologia com a utilização da maior plataforma de treinamento a distância (EAD) do mercado,
a Alura:
Responsabilidade com Meio Ambiente e Segurança
A Interplayers tem como um dos seus pilares a Sustentabilidade a Responsabilidade Social junto à comunidade
e seus colaboradores. Sabemos da importância do nosso papel na conscientização e na mudança de hábitos dos
nossos colaboradores.
Desde o início da pandemia, a Companhia adotou várias medidas para proteger seus colaboradores. Reforçamos
todos os nossos protocolos de segurança para garantir que nossas operações se mantivessem seguras.
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Trabalhamos para construir uma cultura de respeito, inclusão e equidade, que permita que as pessoas
desenvolvam seus talentos com suas características únicas. Acreditamos no empoderamento feminino e temos
orgulho de divulgar que a liderança feminina atingiu 48% do quadro total de líderes em 2020.
Nosso programa de inclusão social reforça nosso compromisso de oferecer vagas para pessoas com deficiência
bem como para jovem aprendiz, cumprindo nosso papel de capacitar jovens na iniciação profissional.
Nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) auxilia a empresa a diminuir o número de acidentes
e doenças relacionadas ao trabalho. Com o envolvimento dos nossos colaboradores, realizamos campanhas
sobre saúde e segurança onde tratamos de assuntos como depressão, câncer de mama, vacinação preventiva,
entres outros.
Quando falamos de segurança da informação, nosso compromisso é ainda maior, pois transacionamos milhões
de dados em nossas plataformas e, a partir de agosto de 2020, em conformidade com a LGPD, estamos aplicando
as melhores práticas de governança e de utilização e coleta de informações pessoais.
Desempenho Econômico-Financeiro

R$ Milhões
Receita Líquida
Custos dos Serviços Vendidos
Lucro Bruto

31/12/2018

31/12/2019

Var

31/12/2020

Var

67,9

78,3

15,3%

89,6

14,4%

(36,9)

(44,6)

20,9%

(44,5)

-0,2%

30,7

33,4

8,8%

45,2

35,3%

Margem Bruta

45,2%

42,7%

-2,5pp

50,4%

7,7pp

Despesas Gerais e Administrativas

(20,0)

(21,5)

7,5%

(21,5)

0,0%

O crescimento das receitas líquidas de 2020 foi impulsionado, principalmente, pelo aumento das vendas nas
plataformas B2B2C e Health Care. Já em 2019, o crescimento foi originado nas plataformas de B2B e B2B2C.
Endividamento

R$ Milhões
Circulante
Não Circulante
Dívida Bruta
(-) Caixa e Equivalente de Caixa e
Outros Instrumentos
Dívida Líquida

31/12/2018

31/12/2019

12,8

Var

16,2

26,6%

31/12/2020
20,2

Var
24,7%

1,8

6,2

244,4%

7,4

19,4%

14,6

22,4

53,4%

27,6

23,2%

(18,5)

(15,7)

-15,1%

(18,8)

19,7%

(3,9)

6,7

-271,8%

8,8

31,3%

Dividendos
O dividendo obrigatório da Companhia é de 25% do lucro líquido apurado nas demonstrações financeiras na
forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
A companhia apurou no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 dividendos mínimos obrigatórios
correspondentes a R$ 2,5 milhões, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
fevereiro de 2021 e rerratificada na AGE de 15 de setembro de 2021.
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Relacionamento com Auditores
A Interplayers utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Auditores Independentes (EY)
para revisão de suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020.
Em conformidade com a instrução CVM nº 381/03, o Grupo adota como procedimento formal, previamente à
contratação de eventuais serviços não relacionados à auditoria externa junto ao auditor independente,
fundamentar-se nos princípios que preservam a independência do auditor, quais sejam: (a) o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não
deve promover os interesses de seu cliente. Neste sentido, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não
foram contratados serviços adicionais.
Nossos auditores independentes declararam à Administração nada haver que pudesse afetar a independência e
a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos
Conselho de Administração e Acionistas da
Interplayers Soluções Integradas S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, da Interplayers Soluções
Integradas 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 naquela 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
Interplayers Soluções Integradas 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 naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras e dos valores correspondentes
Chamamos atenção à nota explicativa 5 às demonstrações financeiras, que foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para refletir a retificação de erros e melhor apresentação de rubricas descritas na referida
nota. Emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras da Companhia,
correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 em 26 de março de 2021,
23 de março de 2020 e 22 de março de 2019, respectivamente, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa
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opinião continua sendo sem modificação, uma vez que as demonstrações financeiras e seus valores
correspondentes nos períodos anteriores foram ajustados de forma retrospectiva.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo,
a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução
de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções
significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo
aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita
O reconhecimento de receita requer o adequado funcionamento dos sistemas de tecnologia da
informação e de seus respectivos controles internos para assegurar que todos os serviços prestados
tenham sido mensurados corretamente e registrados dentro do exercício contábil adequado, incluindo as
receitas correspondentes aos serviços prestados a serem faturadas. As receitas de prestação de
serviços podem apresentar obrigações de desempenho distintas e são reconhecidas em função do
cronograma de execução dos serviços contratados e quando há expectativa válida de recebimento do
cliente. As receitas de serviços auferidas pela Companhia e suas controladas, incluindo os respectivos
critérios de reconhecimento no resultado encontram-se divulgados na nota explicativa 3.b.
Consideramos esse assunto como significativa em função da relevância dos valores e do processo de
reconhecimento de receita dos serviços prestados e do contas a receber em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte dos nossos procedimentos de auditoria efetuados, dentre outros, citamos: (i) análise e
aprovação dos contratos decorrentes da prestação de serviço; (ii) reconhecimento das receitas dos
serviços prestados de acordo com as condições contratuais; (iii) testes da receita a faturar reconhecida no
encerramento do exercício; (iv) testes documentais para uma amostra de transações ocorridas na conta
de receita levando em consideração aspectos de relevância e imprevisibilidade em nossa amostragem,
bem como teste da integridade dos relatórios extraídos dos sistemas de faturamento; (v) análise das
reconciliações do contas a receber de clientes; (vi) testes de recebimentos subsequentes; (vii) verificação
do aging-list dos valores a receber e; (viii) análise das divulgações realizadas pela administração nas
demonstrações financeiras.
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Como resultado de nossos procedimentos de auditoria, identificamos ajustes no período decorrentes
da baixa de intangíveis referentes a projetos descontinuados pela Companhia. Referidos ajustes
foram registrados pela administração da Companhia.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a receita operacional líquida
e contas a receber de clientes, consideramos aceitável o reconhecimento da receita no contexto das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Ativo Intangível decorrente de desenvolvimento de Softwares
A Companhia investe no desenvolvimento e aperfeiçoamento do software operacional, que envolve a
capitalização de custos internos registrados no ativo intangível, cujas análises de viabilidade econômica
e determinação da vida útil estimada incluem julgamento significativo por parte da administração.
Devido à relevância dos valores de adição e amortização, e do julgamento envolvido na análise do prazo
de vida útil estimado e recuperabilidade dos gastos capitalizados com desenvolvimento, esse assunto foi
considerado como significativo em nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a análise dos critérios utilizados pela
administração na determinação dos custos capitalizados no desenvolvimento e ou na aquisição de
softwares, testes da análise de viabilidade dos projetos de desenvolvimento e melhorias do software
operacional. Avaliamos, também, a razoabilidade das premissas adotadas na determinação da vida útil
estimada do software operacional e realizamos o cálculo independente da amortização. Os nossos
procedimentos incluíram a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações
financeiras.
Como resultado de nossos procedimentos de auditoria, identificamos ajustes no período decorrentes
da baixa de intangíveis referentes a projetos descontinuados pela Companhia. Referidos ajustes
foram registrados pela administração da Companhia.
Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria efetuados em relação aos testes dos custos do
software operacional, da análise de viabilidade dos projetos de desenvolvimento e melhoria, do estudo
para determinação da vida útil estimada e do cálculo da amortização, que estão consistentes com a
avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas adotados na avaliação do
software operacional, assim como as respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas 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 o IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
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demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 – Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles incumbidos pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 16 de setembro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Luiz Carlos Marques
Contador CRC-1SP147693/O-5
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Ativo

Nota

2020
(Reapresentado)

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não Circulante
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Ativo fiscal diferido, líquido
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso em arrendamento
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

7
8
9.a

18.324
23.084
1.295
762
43.465

15.059
16.707
1.346
1.007
34.119

18.262
15.831
2.395
759
37.247

18.821
23.090
1.351
1.119
44.381

15.673
16.707
1.453
1.063
34.896

18.492
16.327
2.497
897
38.213

9.a

600
437
5.246
2.746
3.293
23.196
4.090
39.608

192
28
314
6.826
2.472
3.382
21.188
2.498
36.900

153
239
3.317
2.493
2.584
22.414
31.200

600
437
5.246
1.836
3.293
23.196
4.090
38.698

192
28
314
6.826
1.713
3.382
21.188
2.498
36.141

153
239
3.317
1.556
2.584
22.414
30.263

83.073

71.019

68.447

83.079

71.037

68.476

16.b
19.b
10
11
12
24.a
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a
pagar
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e
previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Dividendos a pagar
Total do passivo circulante
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a
pagar
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de incorporação reversa
Reserva legal
Reserva de lucros
Patrimônio líquido
Total do Passivo
Total do Passivo e Patrimônio
Líquido

Nota
13
24.b
14
25.d
15
9.b
17.b

13
24.b
14
9.b
16.a

17.a
17.b.3
17.b.1

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

91
460

391
769

1.539
-

91
460

391
769

1.539
-

2.784
154

1.886
149

1.862
209

2.785
154

1.889
118

1.872
189

10.809
2.801
591
2.484
20.174

9.097
2.211
331
1.375
16.209

6.572
956
45
1.581
12.764

10.814
2.801
591
2.484
20.180

9.143
2.211
331
1.375
16.227

6.596
971
45
1.581
12.793

3.962

408
1.906

784
-

3.962

408
1.906

784
-

2.375
1.032
7.369

18
3.092
770
6.194

33
384
617
1.818

2.375
1.032
7.369

18
3.092
770
6.194

33
384
617
1.818

37.433
10.307
1.373
6.417
55.530
27.543

37.433
10.307
876
48.616
22.403

37.433
10.307
708
5.417
53.865
14.582

37.433
10.307
1.373
6.417
55.530
27.549

37.433
10.307
876
48.616
22.421

37.433
10.307
708
5.417
53.865
14.611

83.073

71.019

68.447

83.079

71.037

68.476

(Reapresentado)

2018
(Reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora
Not
a
Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas financeiras líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes dos impostos
Despesa com imposto de renda e contribuição
social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício
Resultado por ação
Resultado por ação - básico (em R$)
Resultado por ação – diluído (em R$)

20
21
21
21
21

22
22
10.
b

19.a

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

(Reapresenta
do)

(Reapresentad
o)

(Reapresent
ado)

(Reapresen
tado)

(Reapresent
ado)

(Reapresent
ado)

89.579
(44.415)
45.164
(21.329)
(8.135)
19

78.033
(44.410)
33.623
(21.200)
(8.707)
966

66.774
(35.981)
30.793
(19.890)
(5.989)
(38)

89.649
(44.477)
45.172
(21.546)
(8.140)
19

78.317
(44.622)
33.695
(21.506)
(8.707)
966

67.948
(36.937)
31.011
(19.994)
(6.005)
(254)

15.719

4.682

4.876

15.505

4.448

4.758

(1.152)
520
(632)

(1.883)
713
(1.170)

(864)
1.127
263

(1.153)
533
(620)

(1.887)
719
(1.168)

(870)
1.129
259

274

(121)

254

476

111

398
5.415

15.361

3.391

5.393

15.361

3.391

(3.846)

(583)

(411)

(3.846)

(583)

(433)

(1.580)
(5.426)

559
(24)

(1.333)
(1.744)

(1.580)
(5.426)

559
(24)

(1.333)
(1.766)

9.935

3.367

3.649

9.935

3.367

3.649

0,1911
0,1911

0,0648
0,0648

0,0702
0,0702

23
23

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares reais)

Resultado líquido do exercício
Total de resultados abrangentes

2020

Controladora
2019

2018

2020

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

9.935
9.935

3.367
3.367

3.649
3.649

9.935
9.935

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

3.367
3.367

3.649
3.649

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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165

166
17.b.3
18

17.b.3
18

17.b.3
18

Nota

10.307
10.307

37.433

10.307
10.307
-

Reserva de
incorporação

37.433
-

37.433
37.433
-

Capital social

Reserva de lucros

1.373

876
497
-

526
182
708
168
-

Reserva legal

18

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

Saldo em 01 de janeiro de 2018 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos complementares aos acionistas
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos complementares aos acionistas
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos complementares aos acionistas
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)

Controladora / Consolidado

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

6.417
6.417

(5.417)
-

3.531
1.886
5.417
-

Reserva de
Lucros

3.649
(182)
(912)
(669)
(1.886)
3.367
(168)
(842)
(2.357)
9.935
(497)
(2.484)
(537)
(6.417)
-

Resultado do
exercício

51.797
3.649
(912)
(669)
53.865
3.367
(842)
(7.774)
48.616
9.935
(2.484)
(537)
55.530

Total
Patrimônio
líquido

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2020

Controladora
2019

2018

2020

(Reapresen
tado)

(Reapresen
tado)

(Reapresent
ado)

(Reapresent
ado)

(Reaprese
ntado)

(Reaprese
ntado)

9.935

3.367

3.649

9.935

3.367

3.649

1.580
3.846
4.951
15
(274)

(559)
583
5.980
968
121

1.333
411
5.270
68
(254)

1.580
3.846
4.951
15
(476)

(559)
583
5.980
968
(111)

1.333
433
5.270
68
(398)

474

405

369

474

405

369

76

43

84

76

43

84

16.a

(977)

1.328

-

(977)

1.328

-

16.a

379

110

(330)

379

110

(330)

8
9
16b

(5.400)
(357)
(122)
268
886
1.712
(583)
260

(2.205)
855
(75)
414
(52)
2.524
608
286

(369)
4.117
(183)
931
(1.120)
2.193
(13)
(592)

(5.407)
(306)
(122)
270
913
1.671
(583)
260

(1.708)
852
(75)
447
(68)
2.547
593
284

(332)
4.070
(183)
928
(1.130)
2.152
(32)
(592)

(479)
(193)
(3.390)
12.607

(395)
(178)
14.128

(308)
(55)
(26)
15.175

(479)
(193)
(3.390)
12.437

(395)
(178)
14.413

(308)
(55)
(26)
14.970

(961)
(5.286)
(6.247)

(100)
(2.037)
(3.758)
(5.895)

(50)
(970)
(2.288)
(3.308)

(962)
(5.286)
54
(6.194)

(100)
(2.037)
(3.758)
99
(5.796)

(50)
(970)
(2.288)
(3.308)

(692)
(491)
(1.912)
(3.095)
3.265
15.059
18.324
3.265

(1.534)
(547)
(9.355)
(11.436)
(3.203)
18.262
15.059
(3.203)

486
(1.827)
(2.064)
(3.405)
8.462
9.800
18.262
8.462

(692)
(491)
(1.912)
(3.095)
3.148
15.673
18.821
3.148

(1.534)
(547)
(9.355)
(11.436)
(2.819)
18.492
15.673
(2.819)

486
(1.827)
(2.064)
200
(3.205)
8.457
10.035
18.492
8.457

Nota
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido das operações
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa
das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferido
Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente
Depreciação/Amortização
Resultado da venda de ativos imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Despesa de juros com empréstimos, financiamentos e
arrendamento
Despesa de juros com atualização de contingências
Provisão (reversão) para perdas estimadas de créditos de
liquidação duvidosa
Provisão (reversão) para contingência
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos
Pagamento de processos trabalhistas/civil
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Investimento Anjo Startups Growth
Adição de imobilizado
Adição de intangível
Dividendos recebidos
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos com terceiros
Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
Pagamentos de arrendamentos
Dividendos pagos
Dividendos adicionais de coligadas
Caixa aplicado nas atividades de financiamento
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

19.a
19.a
21
11.a/12
10.b
22

14
15

10
11
12
10.b

13.e
24.b
17.b

7
7

Consolidado
2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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2018

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em reais)

Receitas
Vendas de serviços
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
– Reversão / (Constituição)
Insumos adquiridos de terceiros
(inclui os valores dos impostos – ICMS, PIS e
COFINS)
Custos dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e
outros
Perda / Recuperação de valores ativos
Outras (especificar)
Valor adicionado Bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Remuneração de Capitais Próprios
Dividendos
Lucros retidos / Prejuízo do exercício

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresent
ado)

(Reapresenta
do)

79.001
80.326
3

68.831
68.831
-

93.868
92.883
8

79.285
80.610
3

70.004
70.004
-

93.799
92.813
9
977

(1.328)

-

977

(1.328)

-

(24.005)

(23.292)

(19.420)

(23.997)

(23.199)

(19.386)

(5.019)

(3.822)

(1.454)

(5.019)

(3.822)

(1.454)

(16.278)

(17.008)

(16.038)

(16.267)

(16.913)

(15.790)

(2.355)
(353)
69.794
(4.951)
64.843
794
274
520
65.637
(65.637)
(42.851)
(33.558)
(6.751)
(2.542)
(11.699)
(11.651)
(48)
(1.152)
(1.152)
(9.935)
(2.484)
(7.451)

(611)
(1.851)
55.709
(5.980)
49.729
592
(121)
713
50.321
(50.321)
(39.917)
(30.083)
(7.266)
(2.568)
(5.154)
(5.115)
(39)
(1.883)
(1.883)
(3.367)
(842)
(2.525)

344
(2.272)
49.411
(5.270)
44.141
1.381
254
1.127
45.522
(45.522)
(33.241)
(25.332)
(5.959)
(1.950)
(7.768)
(7.745)
(23)
(864)
(864)
(3.649)
(912)
(2.737)

(2.358)
(353)
69.871
(4.951)
64.920
1.009
476
533
65.929
(65.929)
(43.098)
(33.754)
(6.789)
(2.555)
(11.742)
(11.693)
(49)
(1.154)
(1.154)
(9.935)
(2.484)
(7.451)

(613)
(1.851)
56.086
(5.980)
50.106
830
111
719
50.936
(50.936)
(40.461)
(30.541)
(7.333)
(2.587)
(5.221)
(5.182)
(39)
(1.887)
(1.887)
(3.367)
(842)
(2.525)

328
(2.470)
50.618
(5.270)
45.348
1.527
398
1.129
46.875
(46.875)
(34.376)
(26.137)
(6.228)
(2.011)
(7.979)
(7.956)
(23)
(870)
(870)
(3.650)
(912)
(2.738)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional
A Interplayers Soluções Integradas S.A. ("Companhia" ou “Interplayers”), possui sede na Avenida
Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1.566, Jurubatuba, São Paulo, Estado de São Paulo. As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 abrangem a Companhia e suas controladas, e
investimentos em empresas coligadas (conjuntamente referidas como “o Grupo” e individualmente
como “entidades do Grupo”) descritas na Nota Explicativa nº 6.
O Grupo tem como objetivo social a prestação de serviços de:
x Administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica,
higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios, empresas
administradoras de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios eletrônicos e internet;
x Prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;
x Prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria,
suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares
as páginas eletrônicas; e
x Locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de promoção de vendas e
merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; seleção
e agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de material
promocional; assessoria e consultoria em informática.

2.

Base de preparação
a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo IASB (IFRS).
A remissão e reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram
autorizadas pela diretoria em 16 de setembro de 2021.
b) Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de
valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os
quais são mensurados pelo valor justo.
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2.

Base de preparação--continuação

c) Impactos da Covid nas Demonstrações Financeiras
A dinâmica social e econômica mundial sofreram fortes alterações em 2020, resultado da
pandemia de Covid-19, motivando reações de governos e bancos centrais, incluindo o Brasil,
com pacotes de ajuda e estímulos de modo a atenuar os efeitos econômicos decorrentes da
pandemia, ainda que provoquem volatilidade nos mercados e nas perspectivas econômicas
para 2021.
Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais as companhias estão
expostas, em especial aos eventos econômicos que tenham relação com a continuidade dos
negócios e/ou às estimativas contábeis levadas à efeito entre as medidas adotadas pela
companhia destacam-se:
(i) adoção da prática do trabalho remoto (home office). Criação de um canal direto para
garantir que todos os colaboradores estivessem devidamente equipados e trabalhando de
forma adequada, criação de um processo de comunicação com orientações para proporcionar
ao colaborador uma melhor adaptação no trabalho em casa. E encontros virtuais para debater
temas atuais, bem como momentos de descontração, tudo em um ambiente virtual e seguro.
(ii) O desenvolvimento de soluções tecnológicas na área da saúde, como a Telemedicina, não
é algo que surgiu a partir da pandemia do Covid-19, que só fez com que o assunto retornasse
à pauta de maneira prioritária. Com o isolamento social como forma de evitar uma propagação
maior do vírus e para manter o bom gerenciamento da saúde da população, a telemedicina
foi reconhecida no País, em caráter excepcional, pelo Conselho Federal de Medicina e o
Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.989 de 16 de abril de 2020. A regulamentação é
válida apenas durante o período de emergência da pandemia, mas a expectativa do mercado
é a de que se mantenha posteriormente.
O Grupo continua monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o
momento não sofreu impacto financeiro material.

Análise de impactos nas demonstrações financeiras
Diante do cenário atual de incertezas na economia, ocasionado pela pandemia do Covid-19 e
em atendimento aos Ofícios Circulares CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 e nº 03/2020, a
Companhia revisou as principais estimativas contábeis e estão apresentadas ao longo das
notas explicativas, com destaque:
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2.

Base de preparação
c) Impactos da Covid nas Demonstrações Financeiras - Continuação
i.

Avaliação de provisão para perda esperada: A Companhia avalia com base em análise
da natureza das contas a receber envolvidas, considerando perdas históricas, expectativa
de recebimento dos títulos, cenário econômico e riscos envolvidos em cada situação.
Cabe ressaltar que a Administração permanece acompanhando o cenário econômico e
avaliando eventuais impactos que podem causar reflexo na mensuração das perdas
estimadas.

ii.

Avaliação de impairment de ativos intangíveis com vida útil indeterminada: A
Companhia avaliou a recuperabilidade de seus ativos para a unidade geradora de caixa
da empresa e não identificou a necessidade de provisão para perda nas demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

iii.

Recuperabilidade dos tributos diferidos: A recuperabilidade do saldo dos tributos
diferidos ativos é revisada anualmente ou quando não for provável a disponibilidade de
lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo o ativo ou parte dele. Na avaliação
da Administração, o atual cenário, impactado pelo Covid-19, não afetou as projeções de
lucros futuros tributáveis, permitindo a recuperabilidade de créditos nos próximos anos.

¾ Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que
é a moeda funcional da Companhia. Transações em moeda estrangeria são convertidas para
a respectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
¾ Uso de estimativas e julgamentos

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas é necessário realizar
julgamentos e utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações.
As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em
outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas continuamente. Os resultados reais
podem apresentar variações em relação às estimativas.
¾ Continuidade operacional

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 com base nos fatos e circunstâncias existentes
nestas datas, a Administração avaliou a capacidade da Companhia e do Grupo em continuar
operando normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade de geração
de fluxo de caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a
sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram
preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.
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3. Principais políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
a) Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras do
Grupo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. As controladas são integralmente
consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a Companhia obtém
controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixa de existir.
O controle é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com
base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por
meio do poder exercido em relação à investida.
Especificamente, o Grupo controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhes garantem a atual capacidade
de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar
suporte a essa presunção e quando o Grupo tiver menos da maioria dos direitos de voto de uma
investida, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder
em relação a uma investida, inclusive:
x O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direitos de voto;
x Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
x Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto do Grupo (investidor).
O Grupo avalia periodicamente se exerce controle ou não de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle
anteriormente mencionados.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas
controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso resultar em prejuízo aos
acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações
financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do
Grupo. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo
grupo, relacionados com transações entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na
consolidação.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
a)

Base de consolidação--Continuação
Se o Grupo perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer
componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença
resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é
reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido. Ativo, Passivo e
Resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver controle até
a data em que o Grupo deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos do Grupo em suas controladas
são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial.

b)

Receita operacional
As receitas do Grupo têm origem no licenciamento de uso de software e na prestação de
serviços de consultoria e treinamento em informática, mensageria e call center.
O licenciamento de uso de software compreende na disponibilização aos clientes, das
soluções tecnológicas pertencentes a Empresa.
A mensageria consiste na disponibilização aos clientes, de uma plataforma para troca de
mensagens entre sistemas e pessoas.
Os serviços de call center tratam-se da oferta de estrutura física – como espaço físico,
computadores etc – estrutura tecnológica – como sistemas e processos – e recursos humanos,
para atendimento telefônico utilizado pelos contratantes principalmente para atendimento de
seus clientes ou colaboradores.
As consultorias em informática referem-se à prestação serviços técnicos especializados, de
forma a suportar e/ou orientar os clientes quantos as suas demandas de tecnologia.
Os treinamentos em informática compreendem o preparo e instruções dos clientes quanto ao
uso das soluções tecnológicas disponibilizadas pela Companhia. Os treinamentos podem
ocorrer durante a implantação de uma solução, ou a qualquer momento, por solicitação do
cliente.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
b) Receita operacional--Continuação
Os reconhecimentos das receitas acontecem de duas formas distintas:
1.
As receitas advindas do licenciamento de uso de software, mensageria e call center são
registradas tão logo sejam atingidas todas as seguintes situações:
x A assinatura do contrato e a disponibilização dos recursos para o cliente;
x O valor das transações possa ser mensurado de maneira confiável, de acordo com as

definições contratuais;
x Todos os riscos e benefícios inerentes a operação, sejam transferidos para o adquirente;
x Existam benefícios econômicos prováveis gerados em favor do Grupo.

Essas receitas são reconhecidas mensalmente, pelo período de vigência do contrato
comercial.
2.
Os serviços de consultoria e treinamento em informática tem suas receitas reconhecidas
no resultado mensalmente, diretamente à medida que os serviços são prestados.

Os registros de todas essas operações são efetuados acordo com o regime de competência.
c) Receitas financeiras e despesas financeiras
Receitas financeiras compreendem principalmente os juros ativos de aplicações financeiras e
descontos obtidos. As despesas financeiras compreendem, basicamente, as tarifas bancárias,
descontos comerciais e juros sobre empréstimos. Os juros são reconhecidos no resultado do
período utilizando-se a metodologia de taxa efetiva de juros.
d) Benefícios a empregados
Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação legal ou construtiva
presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado, e
a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
e) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente
de R$240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios, ou a itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
(i)

Despesa com imposto de renda e contribuição social correntes
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro
ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é
reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa
do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de
impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data do balanço.

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos
O valor dos tributos diferidos é gerado por diferenças temporárias na data do
encerramento do exercício entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis, prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias
dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável
que o lucro tributável esteja disponível, inclusive com base em estratégias de
planejamentos estratégicos, societário e tributário, para que as diferenças temporárias
dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributárias não utilizadas possam
ser utilizados, exceto: (i) quando o tributo diferido ativo relacionado com a diferença
temporária dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma
transação que não é uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o
lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e (ii) sobre as diferenças temporárias dedutíveis
associadas com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são
reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferenças temporárias
sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível para que as
diferenças temporárias possam ser utilizadas.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
e) Imposto de renda e contribuição social--Continuação
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos--Continuação
O valor contábil dos tributos diferidos ativos é revisado em cada data do encerramento do
exercício e baixado na extensão em que não seja mais provável que lucros tributáveis
estejam disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser
utilizado. Tributos diferidos ativos baixados são revisados a cada data de encerramento
do exercício e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros
tributáveis futuros permitam que os ativos tributários diferidos sejam recuperados.
Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias
temporárias, exceto: (i) quando o tributo diferido passivo surge do reconhecimento inicial
de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de
negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal;
e (ii) sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em
controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser
controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro
próximo.
Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados à alíquota de tributo que é esperada
de ser aplicável no ano em que o ativo seja realizado ou o passivo liquidado, com base
nas alíquotas do imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do encerramento
do exercício.
Os ativos e passivos fiscais diferidos não são descontados a valor presente e são
classificados no balanço patrimonial como não circulantes, independentemente da
expectativa de realização.
Os efeitos fiscais de itens registrados diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos
igualmente no patrimônio líquido. Itens de tributo diferido são reconhecidos de acordo com
a transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangente ou diretamente no
patrimônio líquido.
Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos
são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.
A recuperabilidade do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada anualmente ou quando
não for provável a disponibilidade de lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo
o ativo ou parte dele. Na avaliação da Administração, o atual cenário, impactado pelo
Covid-19, não afetou as projeções de lucros futuros tributáveis, permitindo a
recuperabilidade de créditos nos próximos anos.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
f)

Imobilizado
i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao
valor recuperável (impairment).
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios
econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.

iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada
dos itens, conforme o IAS 16/CPC 27 – Ativo Imobilizado. A depreciação é reconhecida
no resultado. E os terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros

10 anos
3 anos
10 anos
10 anos
4-8 anos

A vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício e, ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
g)

Ativos intangíveis e ágio
i)

Combinação de negócios e Goodwill
Quando a Companhia adquire o controle de um investimento, utiliza os procedimentos de
uma combinação de negócios para contabilizar o investimento, seguindo as orientações
do IFRS 3/CPC 15 – Combinação de Negócios.
Para determinar o custo da aquisição a Companhia considera a soma de todos os valores
a serem pagos/transferidos pela aquisição do controle da adquirida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição.
Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não
controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos
líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são
contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida
ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão
ser reconhecidas de acordo com o CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos financeiros, na
demonstração do resultado.
A cada combinação de negócios a Companhia identifica e determina:
a) identificação do adquirente;
b) determinação da data de aquisição;
c) reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos
assumidos e das participações societárias de não controladores na adquirida; e
d) reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.
Para reconhecimento do ágio (goodwill) a Companhia inicialmente, mensura o ágio como
sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos
adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Caso a
contraprestação seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença
será reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
g) Ativos intangíveis e ágio--Continuação
i)

Combinação de negócios e Goodwill--Continuação
O ágio é mensurado pelo custo deve ser deduzido de quaisquer perdas acumuladas do
valor recuperável, para o qual a Companhia realizará testes do valor recuperável. O ágio
adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a
cada unidade geradora de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas
sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida
ser atribuídos a estas unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa
unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da
operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas
circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada em
relação à unidade geradora de caixa mantida.
O Grupo efetua anualmente a análise dos indicativos de perda para os ativos intangível,
bem como efetuaram o estudo de recuperabilidade, calculando o valor em uso de cada
unidade geradora de caixa para comparação com os valores contábeis. Como resultado,
não foi identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos
ativos não financeiros.

ii)

Pesquisa e desenvolvimento e softwares desenvolvidos internamente
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de
desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou
processo for tecnicamente e comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros
forem prováveis, e se o Grupo tiver a intenção e recursos suficientes para concluir o
desenvolvimento e usar ou vender o ativo. O prazo de vida útil é determinado
considerando a funcionalidade, tecnologia, arquitetura, credibilidade, usabilidade e força
no mercado.

31

179

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
g) Ativos intangíveis e ágio--Continuação
ii)

Pesquisa e desenvolvimento e softwares desenvolvidos internamente--Continuação
Os demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.
Após o reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por
redução ao valor recuperável. A amortização é iniciada quando o desenvolvimento é
concluído e o ativo encontra-se disponível para uso pelo período dos benefícios
econômicos futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor recuperável do ativo
é testado anualmente.
A amortização de software desenvolvido para uso interno foi registrada em despesas
gerais e administrativas e a amortização de software desenvolvido para cliente foi
registrada em custo dos serviços. Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao
custo menos amortização acumulada e perdas de seu valor recuperável.

iii) Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável.
iv) Amortização
A amortização é calculada para reduzir o custo de itens do ativo intangível, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens. A amortização é geralmente reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. As
vidas úteis estimadas são as seguintes:
Software e licença de software
Direitos adquiridos de software
Carteira de clientes

1-5 anos
5 anos
7 anos

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data
de balanço e ajustados caso seja apropriado. Mudanças na vida útil estimada ou no
consumo esperado dos benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados, são
contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o
caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos
intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria
de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
g) Ativos intangíveis e ágio--Continuação
v)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os
outros gastos, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

h)

Instrumentos financeiros
O Grupo adotou o IFRS 9/CPC 48 - instrumentos financeiros em substituição ao IAS 39/CPC
38. As alterações relacionadas a essas políticas contábeis estão descritas a seguir:
i)

Ativos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios
do Grupo para a gestão destes ativos financeiros.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa
sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de
principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado,
independentemente do modelo de negócio adotado. O modelo de negócios do Grupo para
administrar ativos financeiros se refere a como ela gerencia seus ativos financeiros para
gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão
da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um
prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares)
são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete
a comprar ou vender o ativo.

ii)

Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
x Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
h)

Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
ii)

Desreconhecimento--Continuação
x O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo
a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) o Grupo transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; ou (b) o Grupo nem transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o
controle do ativo.
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra
um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da
propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a reconhecer o
ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, o Grupo
também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são
mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos pelo Grupo.

iii) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia deve reconhecer uma perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado aos quais devem ser aplicados os
requisitos de redução ao valor recuperável.
Os novos requisitos de redução de valor recuperável objetivam reconhecer perdas
estimadas de crédito para todos os instrumentos financeiros, se na data do balanço, o
risco de crédito de instrumento financeiro não apresentar aumento significativo, deve ser
feita a mensuração da provisão para perdas para esse instrumento financeiro ao valor
equivalente às perdas estimadas de crédito para 12 meses e para os quais houve aumento
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessário uma provisão
para perdas estimadas de crédito durante a vida remanescente da exposição,
independentemente do momento da inadimplência.
iv) Passivos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou
menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado,
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar e
empréstimos e financiamentos.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
h)

Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
v)

Passivos financeiros ao custo amortizado
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando
os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros
efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou
ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros
efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa
financeira na demonstração do resultado.

vi) Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando
um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente
modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores
contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.
vii) Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal
atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção
de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
i)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
i)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados
ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo
médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O
valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base em
transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas om ativos
semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de
avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por
indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre
outros indicadores disponíveis.

j)

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a
curto prazo com alta liquidez e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Esses
saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou outros fins. A Grupo consideram equivalentes de caixa uma
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento
de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

k)

Provisões
Provisões são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, que é provável que uma saída de
recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma
estimativa razoável do montante dessa obrigação possa ser efetuada. As provisões são
atualizadas até a data do encerramento do exercício pelo montante provável da perda,
observada a natureza de cada provisão.

l)

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

36

184

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

3.

Principais políticas contábeis--Continuação
m) Arrendamentos Mercantis
Com a vigência do IFRS 16/CPC 06(R2), a forma de mensuração e contabilização dos
contratos de arrendamentos foram alteradas. O método utilizado foi retrospectivo modificado
em que o efeito cumulativo da adoção é reconhecido na data da aplicação inicial.
O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento.
Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período em troca de contraprestação.
O Grupo aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de
baixo valor.
O Grupo reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento
e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes.
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na
data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução
ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de
arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento
reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados
até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos, não há custos
adicionais de desmantelamento. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo
menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos, conforme
abaixo:
x Sede da Companhia: 4 a 8 anos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
m) Arrendamentos--Continuação
Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para o Grupo ao
final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção de compra,
a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de uso
também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Vide políticas contábeis para a redução
ao valor recuperável de ativos não financeiros na nota 3.i.
Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos
fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice
ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos
de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente
certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se
o prazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Os
pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses
pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a sua taxa de
empréstimo incremental, que é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao pedir
emprestado, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para
obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar,
conforme definição contida no IFRS 16/CPC 06 (R2), na data de início porque a taxa de juro
implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os
pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de
arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em
pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar
tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra
do ativo subjacente.
Arrendamentos de curto prazo
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo os seus
arrendamentos de curto prazo de equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de
arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham
opção de compra).
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4. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda estão
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018
Pronunciamento
CPC 47 - Receita de Contrato
com Cliente

Descrição
O CPC 47, equivalente à norma internacional IFRS 15,
substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção
(equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 Receitas (equivalente à norma internacional IAS 18) e
interpretações relacionadas e se aplica, com exceções
limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato
com cliente. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco
etapas para contabilizar a receita proveniente de
contrato com cliente e exige que a receita seja
reconhecida em um valor que reflita a contraprestação
que a entidade espera receber em troca da
transferência de bens ou serviços para um cliente.

CPC 48 Financeiros

O CPC 48 - Instrumentos financeiros, equivalente à
norma internacional IFRS 9, substitui o CPC 38
(equivalente à norma internacional IAS 39) para
períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de
2018, reunindo todos os três aspectos da
contabilização
de
instrumentos
financeiros:
classificação e mensuração; redução ao valor
recuperável; e contabilidade de hedge.

Instrumentos

Impacto
O grupo adotou o CPC 47 a partir de 1º
de janeiro de 2018, entretanto, não
houve impacto efetivo dessa adoção
nas demonstrações financeiras do
Grupo, uma vez que concluiu que já
adota um modelo que atende as cinco
etapas de contabilização da receita
proveniente de contrato com cliente e
reconhece a receita em um valor que
reflita a contraprestação que o Grupo
espera
receber
em
troca
da
transferência de serviços para o
cliente.
Com a adoção do CPC 48 e as
mudanças na forma de cálculo de
perdas estimadas de crédito o Grupo
não apresentou impactos relevantes
em suas demonstrações financeiras,
porém houve mudanças na adoção de
controles internos, inclusive com a
criação de uma política interna de
PECLD e perdas efetivas, requerendo
um modelo de perda esperada dos
ativos financeiros, ao contrário do
modelo de perda incorrida
estabelecido no CPC 38.

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
Pronunciamento
CPC 06 (R2) - Leases (NBC
TG 06 (R3)

ITG 22 (interpretação técnica
ICPC 22)/IFRIC 23 - Incerteza
sobre Tratamento de Tributos
sobre o Lucro

Descrição
Esta norma estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e
evidenciação de arrendamentos e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob
um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à
contabilização de arrendamentos financeiros segundo
a IAS 17. A norma inclui duas isenções de
reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de
ativos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo.
Esta interpretação do IAS 12/CPC 32 - Tributos sobre
o Lucro, esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração da norma quando há
incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o
lucro. Nessa circunstância, a entidade deve reconhecer
e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou
passivo, aplicando os requisitos com base no lucro
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos
fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e
alíquotas fiscais determinadas.
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Impacto
Demonstramos
os
impactos
decorrentes da Adoção da Norma CPC
06 (R2), conforme Nota 25.

Essas alterações não têm impacto nas
demonstrações financeiras individuais
e consolidadas.
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4.

Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda estão
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia-Continuação
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para períodos
anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após essa data, e não houve impacto significativo
nas Demonstrações Financeiras da Companhia, as quais estão demonstradas a saber:
Pronunciamento
Alterações no CPC 15 (R1)/
IFRS 3: Definição de
negócios

Revisão CPC 00 (R2)
Alterações no CPC 38, CPC
40 (R1) e CPC 48: Reforma
da Taxa de Juros de
Referência

Alterações no CPC 06 (R2):
Benefícios Relacionados à
Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos
de Arrendamento.

Descrição
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.
Conceitos e orientações sobre apresentação e
divulgação, bases de mensuração, objetivos do
relatório financeira e informação útil.
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC
48 fornecem isenções que se aplicam a todas as
relações de proteção diretamente afetadas pela
reforma de referência da taxa de juros. Uma relação
de proteção é diretamente afetada se a reforma
suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos
fluxos de caixa baseados na taxa de juros de
referência do item objeto de hedge ou do instrumento
de hedge.
As alterações preveem concessão aos arrendatários
na aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a
modificação do contrato de arrendamento, ao
contabilizar os benefícios relacionados como
consequência direta da pandemia Covid-19.

Impacto
Não teve impacto sobre as
demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, mas podem impactar
períodos futuros caso a Companhia
ingresse em quaisquer combinações
de negócios.
Essas alterações não têm impacto nas
demonstrações financeiras individuais
e consolidadas.
Essas alterações não têm impacto nas
demonstrações financeiras individuais
e consolidadas.

A Companhia e suas controladas
negociaram postergação de
pagamentos que não impactaram o
passivo de arrendamento e não
configuraram modificação de contrato
que impactassem materialmente o
resultado.

Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de
emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia irá
adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

4.

Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda estão
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia-Continuação
Novas normas e interpretações ainda não adotas
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das
demonstrações financeiras são divulgadas abaixo:

Alterações ao IAS 1:
Classificação de
passivos como
circulante ou não
circulante

IFRS 17/CPC 50
Alterações ao
CPC48/IFRS 9, CPC
38/IAS
39, CPC 40/IFRS 7,
CPC 11/IFRS 4 e CPC
06/IFRS 16) Fase 2

Normas e Emendas
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do
IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para
classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações
esclarecem:
• O que significa um direito de postergar a liquidação;
• Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
• Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade
exercer seu direito de postergação
• Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for
em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não
afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas
retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as
alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo
existentes podem exigir renegociação.
Contratos de Seguros
Reforma da Taxa de Juros de Referência com tratamento
de mudanças nos fluxos de caixa, requisitos de
contabilidade de hedge e divulgações

Data efetiva (períodos
anuais iniciados em ou
após)
1º de janeiro de 2023

1º de janeiro de 2021
1º de janeiro de 2021

Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

5.

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018 foram reapresentadas para inclusão da demonstração do valor
adicionado, correção de erros imateriais e inclusão e melhoria de certas notas explicativas. Este
conjunto de demonstrações financeiras substitui os anteriormente emitidos, mas não altera
materialmente a apresentação das demonstrações financeiras como um todo.
As tabelas a seguir resumem os impactos no balanço patrimonial e na demonstração do resultado
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:
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189

190
81.963

313
437
3.227
266
2.737
3.293
23.660
4.079
38.012

(e)
(f)
(c)
(g)
(h)
(i)
(j)

2.558
15.766
23.084
1.643
900
43.951

(a)
(a)
(b)
(c) (e)
(d) (g)

1.110

287
2.019
(266)
9
(464)
11
1.596

15.766
(15.766)
(348)
(138)
(486)

Ajuste

83.073

600
437
5.246
2.746
3.293
23.196
4.090
39.608

18.324
23.084
1.295
762
43.465

70.631

502
285
4.630
432
2.463
3.382
21.830
2.632
36.156

6.616
8.443
17.691
1.117
608
34.475

Atualmente Anteriormente
apresentado apresentado
2020
2019

388

(310)
29
2.196
(404)
9
(642)
(134)
744

8.443
(8.443)
(984)
229
399
(356)

71.019

192
314
6.826
28
2.472
3.382
21.188
2.498
36.900

15.059
16.707
1.346
1.007
34.119

Controladora
Atualmente
Ajuste
apresentado
2019

68.257

545
239
2.418
696
2.493
2.584
22.524
31.499

4.292
13.970
15.813
1.785
898
36.758

Anteriormente
apresentado
2018

190

(545)
899
(543)
(110)
(299)

13.970
(13.970)
18
610
(139)
489

Ajuste
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68.447

239
3.317
153
2.493
2.584
22.414
31.200

18.262
15.831
2.395
759
37.247

Atualmente
apresentado
2018

(a) Reclassificação dos saldos de aplicações de liquidação imediata para caixa e equivalente de caixa nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(b) Complemento do Contas a Receber a faturar no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$18. Adicionalmente, complemento de constituição de perdas
estimadas para créditos de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, revertido em 2020 nos montante de R$984.
(c) Efeito tributário dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 em decorrência dos ajustes efetuados.
(d) Alteração dos saldos de dividendos distribuídos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 537, de acordo com a AGE de rerratificação realizada no dia 15 de
setembro.
(e) Reclassificações entre ativo circulante e não circulante dos saldos de tributos a recuperar decorrentes do Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT") dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(f) Complemento dos saldos de depósitos judiciais em decorrência do reconhecimento das atualizações monetárias.
(g) Reconhecimento no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 de despesas antecipadas referentes a seguros.
(h) Complemento da equivalência patrimonial decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras das controladas da Companhia.
(i) Complemento da amortização acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$110. Adicionalmente, ajustes sobre projetos descontinuados nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 nos montantes de R$642 e R$464, respectivamente.
(j) Recálculo das modificações contratuais dos saldos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento.

Total do ativo

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros investimentos financeiros
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Ativo fiscal diferido, líquido
Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso em arrendamento
Total do ativo não circulante

Anteriormente
Apresentado
2020

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

Balanço Patrimonial

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

191
(192)
(3.709)
(3.901)

37.433
10.307
1.565
10.126
59.431
22.532
81.963

Total do passivo

Total do passivo e patrimônio líquido

1.110

83.073

27.543

37.433
10.307
1.373
6.417
55.530

3.962
2.375
1.032
7.369

91
460
2.784
154
10.809
2.801
591
2.484
20.174

Atualmente
apresentado
2020

70.631

17.925

37.433
10.307
1.117
3.849
52.706

408
1.985
18
3.092
735
6.238

391
710
2.145
4.796
1.939
331
1.375
11.687

Anteriormente
Apresentado
2019

388

4.478

(241)
(3.849)
(4.090)

(79)
35
(44)

59
(259)
149
4.301
272
4.522

Ajuste

Controlada

71.019

22.403

37.433
10.307
876
48.616

408
1.906
18
3.092
770
6.194

391
769
1.886
149
9.097
2.211
331
1.375
16.209

Atualmente
apresentado
2019

68.257

11.896

37.433
10.307
842
7.779
56.361

784
33
384
617
1.818

1.509
2.071
3.961
911
45
1.581
10.078

Anteriormente
apresentado
2018

190

2.686

(134)
(2.362)
(2.496)

-

30
(209)
209
2.611
45
2.686

Ajuste

43

68.447

14.582

37.433
10.307
708
5.417
53.865

784
33
384
617
1.818

1.539
1.862
209
6.572
956
45
1.581
12.764

Atualmente
apresentado
2018

(c) Efeito tributário dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 em decorrência dos ajustes efetuados.
(j) Recálculo das modificações contratuais dos saldos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento.
(k) Complemento do saldo de Empréstimos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
(l) Reclassificações de saldos de Contas a Pagar para Partes Relacionadas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e reversão de provisões para fornecedores/contas a pagar em 31
de dezembro de 2019 e 2020.
(m) Ajustes de dividendos mínimos obrigatórios em decorrência dos impactos no resultado do exercício dos ajustes efetuados.
(n) Provisão dos tributos trabalhistas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(o) Atualização monetária sobre as probabilidades de perdas prováveis.

(o)

5.011

62
62

3.962
2.375
970
7.307

(j)

(m)

75
(262)
154
4.401
339
242
4.949

Ajuste

91
385
3.046
6.408
2.462
591
2.242
15.225

(k)
(j)
(l)
(l)
(n)
(c)

Anteriormente
apresentado
2020

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Dividendos a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para Contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de incorporação reversa
Reserva legal
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

192
81.969

313
437
3.227
266
1.826
3.294
23.660
4.079
37.102

(e)
(f)
(c)
(g)
(h)
(i)
(j)

2.655
16.166
23.090
1.698
1.258
44.867

(a)
(a)
(b)
(c) (e)
(d) (g)

1.110

287
2.019
(266)
10
(464)
11
1.597

16.166
(16.166)
(347)
(140)
(487)

Ajuste

83.079

600
437
5.246
1.836
3.294
23.196
4.090
38.699

18.821
23.090
1.351
1.118
44.380

Atualmente
apresentado
2020

70.652

502
285
4.630
432
1.707
3.382
21.830
2.632
35.400

7.106
8.568
17.691
1.223
664
35.252

Anteriormente
apresentado
2019

385

(310)
29
2.196
(404)
6
(642)
(134)
741

8.567
(8.568)
(984)
230
399
(356)

Ajuste

Consolidado

71.037

192
314
6.826
28
1.713
3.382
21.188
2.498
36.141

15.673
16.707
1.453
1.063
34.896

Atualmente
apresentado
2019

68.279

565
239
2.418
696
1.556
2.584
22.524
30.582

4.522
13.970
16.307
1.867
1.031
37.697

Anteriormente
apresentado
2018

197

(565)
899
(543)
(110)
(319)

13.970
(13.970)
20
630
(134)
516

Ajuste

44

(a) Reclassificação dos saldos de aplicações de liquidação imediata para caixa e equivalente de caixa nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(b) Complemento do Contas a Receber a faturar no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$18. Adicionalmente, complemento de constituição de perdas
estimadas para créditos de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, revertido em 2020 nos montante de R$984.
(c) Efeito tributário dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 em decorrência dos ajustes efetuados.
(d) Alteração dos saldos de dividendos distribuídos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 537, de acordo com a AGE de rerratificação realizada no dia 15 de
setembro.
(e) Reclassificações entre ativo circulante e não circulante dos saldos de tributos a recuperar decorrentes do Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT") dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(f) Complemento dos saldos de depósitos judiciais em decorrência do reconhecimento das atualizações monetárias.
(g) Reconhecimento no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 de despesas antecipadas referentes a seguros.
(h) Complemento da equivalência patrimonial decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras das controladas da Companhia.
(i) Complemento da amortização acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$110. Adicionalmente, ajustes sobre projetos descontinuados nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 nos montantes de R$642 e R$464, respectivamente.
(j) Recálculo das modificações contratuais dos saldos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento.

Total do ativo

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros investimentos financeiros
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Ativo fiscal diferido, líquido
Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso em arrendamento
Total do ativo não circulante

Anteriormente
apresentado
2020

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

Balanço Patrimonial

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

68.476

239
3.317
153
1.556
2.584
22.414
30.263

18.492
16.327
2.497
897
38.213

Atualmente
apresentado
2018

193
(192)
(3.709)
(3.901)

37.433
10.307
1.565
10.126
59.431
22.538
81.969

Total do passivo

Total do passivo e patrimônio líquido

1.110

83.079

27.549

37.433
10.307
1.373
6.417
55.530

3.962
2.375
1.032
7.369

91
460
2.785
154
10.814
2.801
591
2.484
20.180

Atualmente
presentado
2020

70.652

17.946

37.433
10.307
1.117
3.849
52.706

408
1.985
18
3.092
735
6.238

391
710
2.119
4.842
1.940
331
1.375
11.708

Anteriormente
apresentado
2019

385

4.475

(241)
(3.849)
(4.090)

(79)
35
(44)

59
(230)
118
4.301
271
4.519

Ajuste

Consolidado

71.037

22.421

37.433
10.307
876
48.616

408
1.906
18
3.092
770
6.194

391
769
1.889
118
9.143
2.211
331
1.375
16.227

Atualmente
apresentado
2019

68.279

11.918

37.433
10.307
842
7.779
56.361

784
33
384
617
1.818

1.509
2.053
3.985
927
45
1.581
10.100

Anteriormente
apresentado
2018

197

2.693

(134)
(2.362)
(2.496)

-

30
(181)
189
2.611
44
2.693

Ajuste

45

68.476

14.611

37.433
10.307
708
5.417
53.865

784
33
384
617
1.818

1.539
1.872
189
6.596
971
45
1.581
12.793

Atualmente
apresentado
2018

(c) Efeito tributário dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 em decorrência dos ajustes efetuados.
(j) Recálculo das modificações contratuais dos saldos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento. .
(k) Complemento do saldo de Empréstimos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
(l) Reclassificações de saldos de Contas a Pagar para Partes Relacionadas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e reversão de provisões para fornecedores/contas a pagar em 31
de dezembro de 2019 e 2020.
(m) Ajustes de dividendos mínimos obrigatórios em decorrência dos impactos no resultado do exercício dos ajustes efetuados.
(n) Provisão dos tributos trabalhistas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(o) Atualização monetária sobre as probabilidades de perdas prováveis.

(o)

5.011

62
62

3.962
2.375
970
7.307

(j)

(m)

74
(261)
154
4.401
339
242
4.949

91
386
3.046
6.413
2.462
591
2.242
15.231

(k)
(j)
(l)
(l)
(n)
(c)

Ajuste

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Dividendos a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para Contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de incorporação reversa
Reserva legal
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

Anteriormente
apresentado
2020

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

Balanço Patrimonial

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

194
(5.314)
968

(112)

(1.403)

(c)

8.967

(177)

(3.911)

65

1.080

1

(c)

14.281

273

(72)
(4)
(76)

1.155

14.564
(1.080)
524
(556)

87
990
(84)

162
162

(21.416)
(9.125)
103

89.579
(44.577)
45.002

Ajuste

9.935

(5.426)

(1.580)

(3.846)

15.361

274

(1.152)
520
(632)

15.719

(21.329)
(8.135)
19

89.579
(44.415)
45.164

Atualmente
apresentado
2020

5.499

(999)

(739)

(260)

6.498

(129)

(1.871)
649
(1.222)

7.849

(19.769)
(6.980)
1.043

78.051
(44.496)
33.555

Anteriormente
apresentado
2019

(2.132)

975

1.298

(323)

(3.107)

8

(12)
64
52

(3.167)

(1.431)
(1.727)
(77)

(18)
86
68

Ajuste

Controladora

3.367

(24)

559

(583)

3.391

(121)

(1.883)
713
(1.170)

4.682

(21.200)
(8.707)
966

78.033
(44.410)
33.623

Atualmente
apresentado
2019

6.324

(2.824)

(1.925)

(899)

9.148

254

(834)
1.246
412

8.482

(16.792)
(5.815)
311

66.757
(35.979)
30.778

Anteriormente
apresentado
2018

(2.675)

1.080

592

488

(3.755)

46

-

(30)
(119)
(149)

(3.606)

(3.098)
(174)
(349)

17
(2)
15

Ajuste

(b) Complemento do Contas a Receber a faturar no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$18. Adicionalmente, complemento de constituição de perdas
estimadas para créditos de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, revertido em 2020 nos montante de R$984.
(g) Reconhecimento no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 de despesas antecipadas referentes a seguros.
(h) Complemento da equivalência patrimonial decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras das controladas da Companhia.
(i) Complemento da amortização acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$110. Adicionalmente, ajustes sobre projetos descontinuados nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 nos montantes de R$642 e R$464, respectivamente.
(k) Complemento do saldo de Empréstimos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
(n) Provisão dos tributos trabalhistas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(c) Alteração devido a reapuração dos tributos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, em decorrência dos ajustes efetuados, nos montantes de R$ 986, R$
(2.132) e R$(2.675), respectivamente.

Lucro do exercício

Despesa com imposto de renda e
contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Imposto de renda e contribuição social

Resultado antes dos impostos

(h)

(k) / (n)

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro

Resultado de equivalência patrimonial

(g) / (n)

Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes do resultado financeiro e
impostos

(b)
(i)

Nota

Anteriormente
apresentado
2020
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Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

3.649

(1.744)

(1.333)

(411)

5.393

254

(864)
1.127
263

4.876

(19.890)
(5.989)
(38)

66.774
(35.981)
30.793

Atualmente
apresentado
2018

195
(1.403)
(5.314)
8.967

(3.911)

(c)
(c)

14.281

475

968

(177)
(112)

65

1.080

1

(71)
(4)
(75)

1.154

14.351
(1.082)
537
(545)

87
986
(84)

165
165

(21.633)
(9.126)
103

89.649
(44.642)
45.007

Ajuste

9.935

(1.580)
(5.426)

(3.846)

15.361

476

(1.153)
533
(620)

15.505

(21.546)
(8.140)
19

89.649
(44.477)
45.172

Atualmente
apresentado
2020

5.499

(739)
(999)

(260)

6.498

102

(1.875)
654
(1.221)

7.617

(19.899)
(7.727)
1.043

78.335
(44.135)
34.200

Anteriormente
apresentado
2019

(2.132)

1.298
975

(323)

(3.107)

9

(12)
65
53

(3.169)

(1.607)
(980)
(77)

(18)
(487)
(505)

Ajuste

Consolidado

3.367

559
(24)

(583)

3.391

111

(1.887)
719
(1.168)

4.448

(21.506)
(8.707)
966

78.317
(44.622)
33.695

Atualmente
apresentado
2019

6.324

(1.925)
(2.846)

(921)

9.170

398

(840)
1.248
408

8.364

(16.895)
(5.815)
95

67.930
(36.951)
30.979

Anteriormente
apresentado
2018

(2.675)

592
1.080

488

(3.755)

47

-

(30)
(119)
(149)

(3.606)

(3.099)
(190)
(349)

18
14
32

Ajuste

(b) Complemento do Contas a Receber a faturar no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$18. Adicionalmente, complemento de constituição de perdas estimadas
para créditos de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, revertido em 2020 nos montante de R$984.
(g) Reconhecimento no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 de despesas antecipadas referentes a seguros.
(h) Complemento da equivalência patrimonial decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras das controladas da Companhia.
(i) Complemento da amortização acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$110. Adicionalmente, ajustes sobre projetos descontinuados nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 nos montantes de R$642 e R$464, respectivamente.
(k) Complemento do saldo de Empréstimos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
(n) Estimativa dos tributos trabalhistas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(c) Alteração devido a reapuração dos tributos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, em decorrência dos ajustes efetuados, nos montantes de R$ 968, R$
(2.132) e R$ (2.675), respectivamente.

Lucro do exercício das operações
continuadas

Despesa com imposto de renda e contribuição
social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social

Resultado antes dos impostos

(h)

(k) / (n)

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro

Resultado de equivalência patrimonial

(g) / (n)

Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes do resultado financeiro e
impostos

(b)
(i)

Notas

Anteriormente
apresentado
2020

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

3.649

(1.333)
(1.766)

(433)

5.415

398

(870)
1.129
259

4.758

(19.994)
(6.005)
(254)

67.948
(36.937)
31.011

Atualmente
apresentado
2018

196
(a)
(b)

(a)
(b)

10.307
10.307

Capital social
37.433
37.433

Reserva de
incorporação

Capital social
10.307
10.307

Reserva de
incorporação

37.433
37.433

10.307
10.307

37.433
37.433

1.117
448
1.565

Reserva legal

Reservas

842
275
1.117

Reserva
legal

Reservas

526
316
842

Reserva
legal

Reservas

3.849
6.277
10.126

Reserva
de lucros

7.779
(7.779)
3.849
3.849

Reserva
de lucros

3.352
4.427
7.779

Reserva
de lucros

8.967
(2.242)
(448)
(6.277)
-

Lucros ou
(prejuízos)
acumulados

Lucros ou
(prejuízos)
acumulados
5.499
(1.375)
(275)
(3.849)
-

Lucros ou
(prejuízos)
acumulados
6.324
(1.581)
(316)
(4.427)
-

52.706
8.967
(2.242)
59.431

Total patrimônio
líquido 2020

Patrimônio líquido
anteriormente
apresentado
56.361
5.499
(9.154)
52.706

Patrimônio líquido
anteriormente
apresentado
51.618
6.324
(1.581)
56.361

(1.155)
968
(779)
(966)

Ajuste

(2.823)
(2.132)
538
(4.417)

Ajuste

179
(2.675)
(2.496)

Ajuste

48

(a) Refere-se ao impacto no lucro líquido decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras.
(b) Refere-se ao impacto da distribuição do lucro líquido decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras, conforme note explicativa 17.

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Resultado líquido do exercício
Distribuição de lucros
Constituição da reserva legal
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Resultado líquido do exercício
Distribuição de lucros
Constituição da reserva legal
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2019

(a)

Capital social

Reserva de
incorporação

Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

Saldo em 01 de janeiro de 2018
Resultado líquido do exercício
Distribuição de lucros
Constituição da reserva legal
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2018

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

48.616
9.935
(3.021)
55.530

PL atualmente
apresentado
2020

Patrimônio líquido
atualmente
apresentado
53.865
3.367
(8.616)
48.616

Patrimônio líquido
atualmente
apresentado
51.797
3.649
(1.581)
53.865

197
6.616
2.558
(4.058)

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

49

(4.058)

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

(k)
(j)
(k)
(j)
(m)

8.443
15.766
7.323

7.323

14
(537)
(523)

(961)
(5.286)
(6.972)
(13.219)
(706)
(491)
(1.375)
(2.572)

6.972
6.972

(58)
(421)
(3.390)
11.733

(k)
(j)
(o)
(c)

(i)
(j)
(a)

(5.392)
(82)
(337)
106
(152)
(152)
883
1.612
(716)
260

968

(b)
(p)
(c)
(g)
(f)
(d)
(l)
(n)
(c)
(d)

Ajuste

177
(65)
(237)
1
(1)
(8)
4
303
351
(83)
(985)
82
(20)
(106)
30
423
100
133
(421)
421
(193)
874

1.403
3.911
5.188
14
(273)
57
421
(351)
235

(c)
(c)
(i)
(i)
(h)
(k)
(j)
(o)
(l)
(c)
(a)
(o)

8.967

Anteriormente
apresentado
2020

15.059
18.324
3.265

3.265

(692)
(491)
(1.912)
(3.095)

(961)
(5.286)
(6.247)

(479)
(193)
(3.390)
12.607

(6.377)
(357)
(122)
271
883
1.712
(583)
260

1.580
3.846
4.951
15
(274)
49
425
303
152

9.935

Atualmente
apresentado
2020

4.291
6.616
2.324

2.324

3.278
(1.505)
(583)
(9.360)
(8.170)

(100)
(1.667)
(3.688)
(3.278)
6.187
(2.546)

(160)
(228)
(123)
13.040

(1.878)
378
711
125
(45)
50
60
835
649
286

739
260
5.879
17
129
171
228
(660)
118

5.499

Anteriormente
apresentado
2019

13.971
8.443
(5.528)

(5.528)

(3.278)
(29)
36
5
(3.266)

(370)
(70)
3.278
(6.187)
(3.349)

(1.298)
323
101
951
(8)
(30)
36
43
660
(8)
1.002
(378)
145
(125)
(30)
362
(111)
1.688
(41)
(235)
228
(55)
1.088

(2.132)

Ajuste

Controladora

18.262
15.059
(3.203)

(3.203)

(1.534)
(547)
(9.355)
(11.436)

(100)
(2.037)
(3.758)
(5.895)

(395)
(178)
14.128

(876)
856
(75)
412
(51)
2.523
608
286

(559)
583
5.980
968
121
141
264
43
110

3.367

Atualmente
apresentado
2019

1.102
4.291
3.189

3.189

498
(1.837)
(2.064)
(3.403)

(50)
(970)
(2.288)
(4.554)
(7.862)

(311)
(55)
(26)
14.454

(351)
(84)
904
184
(183)
149
(1.022)
(418)
2.839
(574)

1.925
899
5.161
69
(254)
339
29
(108)
(736)
(246)

6.324

Anteriormente
apresentado
2018
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Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido das operações continuadas
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa das
atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferido
Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente
Depreciação/Amortização
Resultado da venda de ativos imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Despesa de juros com empréstimos, financiamentos
Despesa de juros com contratos de arrendamento
Despesa de juros com atualização de contingências
Despesa de juros com contraprestações a pagar (aquisição de controlada)
Atualização de imposto de renda e contribuição social pela Selic
Receita financeira decorrente de outros investimentos financeiros
Provisão (reversão) para contingência
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos, financiamentos
Juros pagos com contratos de arrendamentos
Pagamento de processos trabalhistas/civil
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Investimento Anjo Startups Growth
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Adição CPC06 R2 - Direito de uso em arrendamentos
(Aplicação)/resgate de outros investimentos financeiros
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos com terceiros
Captação de contratos de arrendamentos
Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
Pagamento de contratos de arrendamentos
Dividendos pagos
Caixa aplicado nas atividades de financiamento

5.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

8.698
13.971
5.273

5.273

(12)
10
(2)

4.554
4.554

(592)
(488)
109
(1)
30
84
(29)
108
736
(84)
(18)
84
3.213
(184)
782
(98)
2.611
(2.852)
(18)
3
721

(2.675)

Ajuste

9.800
18.262
8.462

8.462

486
(1.827)
(2.064)
(3.405)

(3.308)

(50)
(970)
(2.288)

(55)
(26)
15.175

(308)

(369)
4.117
(183)
931
(1.120)
2.193
(13)
(592)

84
(330)

1.333
411
5.270
68
(254)
369

3.649

Atualmente
apresentado
2018

198

50

(a) Reacomodação dos saldos de investimentos de liquidação imediata
(b) Complemento do Contas a Receber a faturar no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$18. Adicionalmente, complemento de
constituição de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, revertido em 2020 nos montante de
R$984.
(c) Efeito tributário dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 em decorrência dos ajustes efetuados.
(d) Alteração dos saldos de dividendos distribuídos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 537, de acordo com a AGE de rerratificação
realizada no dia 15 de setembro.
(f) Complemento dos saldos de depósitos judiciais em decorrência do reconhecimento das atualizações monetárias.
(g) Reconhecimento no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 de despesas antecipadas referentes a seguros.
(h) Complemento da equivalência patrimonial decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras das controladas da Companhia.
(i) Complemento da amortização acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$110. Adicionalmente, ajustes sobre projetos
descontinuados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 nos montantes de R$642 e R$464, respectivamente.
(j) Recálculo das modificações contratuais dos saldos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento.
(k) Complemento do saldo de Empréstimos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
(l) Reclassificações de saldos de Contas a Pagar para Partes Relacionadas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e reversão de provisões para
fornecedores/contas a pagar em 31 de dezembro de 2019 e 2020.
(m) Ajustes de dividendos mínimos obrigatórios em decorrência dos impactos no resultado do exercício dos ajustes efetuados.
(n) Provisão dos tributos trabalhistas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(o) Atualização monetária sobre as probabilidades de perdas prováveis.
(p) Reclassificação para melhor apresentação das Demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.

199
7.106
2.655
(4.451)

51

(4.451)

(614)
(583)
(1.375)
(2.572)

8.567
16.166
7.599

7.599

(78)
92
(537)
(523)

3
7.235
7.238

51
(7.235)
(13.431)

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

(k)
(j)
(k)
(j)
(m)

(a)

(436)
437
(193)
884
-

(43)
(437)
(3.390)
11.552

(k)
(j)
(o)
(c)

(984)
80
(21)
(106)
30
421
3
100
133
-

177
(65)
(238)
(1)
8
(12)
303
363
(83)

968

Ajuste

(961)
(5.286)

(5.399)
(80)
(285)
106
(152)
(150)
910
1.571
(716)
259

(b)
(p)
(c)
(g)
(f)
(d)
(l)
(n)
(c)
(o)

(i)
(j)

1.403
3.911
5.188
14
(475)
41
437
(363)
235

(c)
(c)
(i)
(i)
(h)
(k)
(j)
(o)
(l)
(c)
(a)
(o)

8.967

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Investimento Anjo Startups Growth
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Adição CPC06 R2 - Direito de uso em arrendamentos
Dividendos recebidos
(Aplicação)/resgate de outros investimentos financeiros
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos com terceiros
Captação de contratos de arrendamentos
Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
Pagamento de contratos de arrendamentos
Dividendos pagos
Dividendos distribuídos desproporcional coligada ECS
Caixa aplicado nas atividades de financiamento

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido das operações continuadas
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa das
atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferido
Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente
Depreciação/Amortização
Resultado da venda de ativos imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Despesa de juros com empréstimos, financiamentos
Despesa de juros com contratos de arrendamento
Despesa de juros com atualização de contingências
Despesa de juros com contraprestações a pagar (aquisição de controlada)
Atualização de imposto de renda e contribuição social pela Selic
Receita financeira decorrente de outros investimentos financeiros
Provisão (reversão) para contingência
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos, financiamentos
Juros pagos com contratos de arrendamentos
Pagamento de processos trabalhistas/civil
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais

Anteriormente
apresentado
2020

15.673
18.821
3.148

3.148

(692)
(491)
(1.912)
(3.095)

54
(6.193)

(961)
(5.286)

(479)
(193)
(3.390)
12.436

(6.383)
(306)
(122)
271
913
1.671
(583)
259

1.580
3.846
4.950
14
(476)
49
425
303
152

9.935

Atualmente
apresentado
2020

4.522
7.106
2.584

2.584

(1.505)
(583)
(9.360)
(11.448)

99
6.067
711

(100)
(1.667)
(3.688)

(123)
13.321

(160)
(228)

(1.384)
406
706
125
(45)
51
51
857
633
287

739
260
5.879
17
(102)
171
228
(664)
118

5.499

Anteriormente
apresentado
2019

13.970
8.567
(5.403)

(5.403)

(29)
36
5
12

(6.067)
(6.507)

(370)
(70)

(235)
228
(55)
1.092

1.004
(406)
146
(125)
(30)
393
(119)
1.690
(40)
-

(1.298)
323
101
951
(9)
(30)
36
43
664
(8)

(2.132)

Ajuste

Consolidado

18.492
15.673
(2.819)

(2.819)

(1.534)
(547)
(9.355)
(11.436)

99
(5.796)

(100)
(2.037)
(3.758)

(395)
(178)
14.413

(380)
852
(75)
444
(68)
2.547
593
287

(559)
583
5.980
968
(111)
141
264
43
110

3.367

Atualmente
apresentado
2019

1.337
4.522
3.185

3.185

498
(1.837)
(2.064)
199
(3.204)

(4.536)
(7.844)

8.698
13.970
5.272

5.272

(12)
10
1
(1)

4.536
4.536

-

737
(50)
(970)
(2.288)

3
(55)
(26)
14.233

(20)
80
3.215
(184)
778
(89)
2.611
(2.857)
-

(592)
(488)
109
(1)
30
84
(29)
110
736
(84)

(2.675)

Ajuste

(311)

(312)
(80)
855
184
(183)
150
(1.041)
(459)
2.825
(592)

1.925
921
5.161
69
(398)
339
29
(110)
(736)
(246)

6.324

Anteriormente
apresentado
2018
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10.035
18.492
8.457

8.457

486
(1.827)
(2.064)
200
(3.205)

(50)
(970)
(2.288)
(3.308)

(55)
(26)
14.970

(308)

(332)
4.070
(183)
928
(1.130)
2.152
(32)
(592)

1.333
433
5.270
68
(398)
369
84
(330)

3.649

Atualmente
apresentado
2018

200
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(a) Reclassificação dos saldos de aplicações de liquidação imediata para caixa e equivalente de caixa nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018,
2019 e 2020.
(b) Complemento do Contas a Receber a faturar no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$18. Adicionalmente, complemento de
constituição de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, revertido em 2020 nos montantes
de R$984.
(c) Efeito tributário dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 em decorrência dos ajustes efetuados.
(d) Alteração dos saldos de dividendos distribuídos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 537, de acordo com a AGE de
rerratificação realizada no dia 15 de setembro.
(e) Reclassificações entre ativo circulante e não circulante dos saldos de tributos a recuperar decorrentes do Programa Especial de Regularização
Tributária ("PERT") dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(f) Complemento dos saldos de depósitos judiciais em decorrência do reconhecimento das atualizações monetárias.
(g) Reconhecimento no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 de despesas antecipadas referentes a seguros.
(h) Complemento da equivalência patrimonial decorrentes dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras das controladas da Companhia.
(i) Complemento da amortização acumulada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$110. Adicionalmente, ajustes sobre projetos
descontinuados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 nos montantes de R$642 e R$464, respectivamente.
(j) Recálculo das modificações contratuais dos saldos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento.
(k) Complemento do saldo de Empréstimos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
(l) Reclassificações de saldos de Contas a Pagar para Partes Relacionadas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e reversão de provisões para
fornecedores/contas a pagar em 31 de dezembro de 2019 e 2020.
(m) Ajustes de dividendos mínimos obrigatórios em decorrência dos impactos no resultado do exercício dos ajustes efetuados.
(n) Provisão dos tributos trabalhistas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
(o) Atualização monetária sobre as probabilidades de perdas prováveis.
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6.

Empresas do Grupo
a)

Estrutura do Grupo
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Interplayers e de
suas controladas a seguir relacionadas:
Controladas

Abreviação

2020

P.E.S.M.
ECS Par.

100%
100%

Ponto Extra Serviços Temporários Ltda.
ECS Participações Ltda.

Percentual de participação
2019
2018
100%
100%

100%
100%

As demonstrações financeiras não consolidam as seguintes empresas investidas:
Investidas

Abreviação

2020

ECS Inf.
ACE

50%
-

ECS Informática Ltda. (*)
Startups Growth (**)

Percentual de participação
2019
2018
50%
-

50%
-

(*) A Interplayers possui participação indireta na ECS Informática através de sua controlada ECS Participações. A Interplayers
através da ECS Participações não detém o poder de controlar a investida ECS Informática, porém possui influência
significativa pois participam nas definições de distribuições de dividendos e sobre a estrutura societária da Companhia. Desta
forma a ECS Participações contabiliza este investimento utilizando o método de equivalência patrimonial.
(**) Em 2018, a Companhia iniciou o programa Tech Health em conjunto com a Aceleradora de Startups e Inovação
Corporativa, conhecida como ACE, para incentivar startups que tenham soluções consistentes e complementar às teses do
Grupo, de forma que, no futuro venham a integrar ou complementar suas soluções.
Estes investimentos são avaliados pelo método de custo pois não houve aquisição de participação. No final da aceleração
em maio de 2022, a Companhia tem o direito de: (i) decidir por 10% da participação acionária, (ii) apenas convidar a startup
a ser parceiro estratégico, ou (iii) abandonar qualquer tipo de participação. A Companhia monitora periodicamente os
resultados da startup e possui a expectativa de adquirir a participação acionária conforme previsto em contrato, não havendo
expectativas de perdas a serem consideradas até o momento.

7.

Caixa e equivalente de caixa

Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

1.917
16.407
18.324

1
2.033
13.025
15.059

1
337
17.924
18.262

2.015
16.806
18.821

1
2.523
13.149
15.673

1
568
17.923
18.492

As aplicações financeiras correspondem às operações que possuem baixo risco de crédito, junto
às instituições financeiras que a Companhia opera, são remuneradas em condições e taxas
normais de mercado de 96% até 101%% do Certificado de Depósito Interbancários (CDI) a.a. em
31 de dezembro de 2020 (95% até 102% do CDI a.a. em 31 de dezembro de 2019 e de 85% até
102% do CDI a.a. em 31 dezembro de 2018).

53

201

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

8.

Contas a receber de clientes
a) Contas a receber
Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

21.197
2.238
23.435

14.083
3.952
18.035

12.585
3.246
15.831

21.203
2.238
23.441

14.083
3.952
18.035

12.999
3.328
16.327

(351)
23.084

(1.328)
16.707

15.831

(351)
23.090

(1.328)
16.707

16.327

2020
(Reapresenta
do)

Em moeda nacional:
De terceiros
Clientes faturados
Clientes a faturar
(-) Perdas estimadas para créditos de
liquidação duvidosa

O contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços
no curso normal das atividades do Grupo.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de contas a receber apresentou um cliente com
concentração maior que 10%. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de contas a receber
apresentou quatro clientes com concentração maior que 10%, totalizando 52% do saldo do
contas a receber.
b)

Abaixo estão descritos os recebíveis

Vencimentos dos recebíveis
Saldos vencidos:
Até 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 210 dias
Acima de 210 dias até 365 dias
Total vencidos
Total a vencer
Total recebíveis

c)

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

Reapresentado)

Reapresentado)

(Reapresentado)

Reapresentado)

Reapresentado)

(Reapresentado)

1.943
471
168
2.582
20.853
23.435

1.517
524
203
5
2.249
15.786
18.035

466
466
15.365
15.831

1.943
471
168
2.582
20.859
23.441

1.517
524
203
5
2.249
15.786
18.035

466
466
15.861
16.327

Movimentação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
Abaixo movimentação do saldo das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa é
como se segue:

Saldo Inicial
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo Final

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(1.328)
(2.250)
3.227
(351)

(1.858)
530
(1.328)

-

(1.328)
(2.250)
3.227
(351)

(1.857)
530
(1.328)

A Companhia determina suas perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
considerando as perdas históricas e expectativa de recebimento dos títulos em atraso.
Adicionalmente, considera para perdas efetivas todos os títulos vencidos a mais de 210 dias.
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9. Impostos a recuperar e a recolher
a) Impostos a recuperar
2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

INSS a recuperar (*)
Outros impostos a recuperar
Imposto de Renda e CSLL (**)
PIS e COFINS a recuperar

606
287
978
24
1.895

386
507
645
1.538

1.760
314
321
2.395

613
288
1.026
24
1.951

444
508
689
4
1.645

1.822
316
359
2.497

Circulante
Não Circulante

1.295
600

1.346
192

2.395
-

1.351
600

1.453
192

2.497
-

(*) Crédito fiscal de INSS decorrente das operações do Grupo.
(**) Antecipações de impostos em homologação para compensação.

b) Impostos a recolher
2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

ISS a recolher
PIS e COFINS a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Imposto de renda retido na fonte
Parcelamento federal a recolher (*)
CIDE a recolher – Importações

470
456
891
52
3.307
5.176

476
487
272
39
4.024
5
5.303

353
392
44
60
491
1.340

470
456
891
52
3.307
5.176

476
487
272
39
4.023
6
5.303

354
407
44
60
490
1.355

Circulante
Não Circulante

2.801
2.375

2.211
3.092

956
384

2.801
2.375

2.211
3.092

971
384

(*) Em 2019 a Companhia ingressou em um parcelamento de tributos federais – IRPJ, CSLL e COFINS no valor total de R$ 4.656,
sendo R$ 3.253 o principal e R$ 1.402 de multa e juros, sendo o índice que baliza o juro a taxa Selic. A quitação será efetuada
em 60 parcelas, sem utilização de créditos fiscais. Os juros incorridos em 31 de dezembro de 2020 foram de R$ 54 (R$ 15 em 31
de dezembro 2019 e R$ 1 em 31 de dezembro de 2018). Os pagamentos estão em dia, com 35 parcelas a vencer, o último
pagamento ocorrerá em maio de 2024. Não há apresentação de garantias de qualquer natureza.
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10.

Investimentos
a)

Composição dos investimentos

Empresas:
Ponto Extra Serviços Temporários Ltda.
ECS Participações Ltda.
Startups Growth

Empresas:
ECS Informática Ltda.
Startups Growth

b)

Abr.
P.E.S.M.
ECS Par.
ACE

Abr.
ECS Inf.
ACE

2020
(Reapresentado)
376
2.220
150
2.746

Controladora
2019
(Reapresentado)
579
1.743
150
2.472

2018
(Reapresentado)
812
1.631
50
2.493

2020
(Reapresentado)
1.686
150
1.836

Consolidado
2019
(Reapresentado)
1.563
150
1.713

2018
(Reapresentado)
1.506
50
1.556

Movimentação dos investimentos

Na Controladora
Em 01 de janeiro de 2018 (Reapresentado)
Aquisição de participação
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado)
Aquisição de participação
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2019 (Reapresentado)
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2020 (Reapresentado)

No Consolidado
Em 01 de janeiro de 2018 (Reapresentado)
Investimento Anjo - Startups Growth
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos propostos pela controlada
Dividendos aprovados
Em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado)
Investimento Anjo - Startups Growth
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos propostos pela controlada
Em 31 de Dezembro de 2019 (Reapresentado)
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos propostos pela controlada
Em 31 de Dezembro de 2020 (Reapresentado)

P.E.S.M.
756
56
812
(233)
579
(203)
376

ECS Inf.
1.407
398
(99)
(200)
1.506
111
(54)
1.563
476
(353)
1.686

56

204

ECS Par.
1.433
198
1.631
112
1.743
477
2.220

ACE
50
50
100
150
150

ACE

Total
50
50
100
150
150

Total
1.407
50
398
(99)
(200)
1.556
100
111
(54)
1.713
476
(353)
1.836

2.189
50
254
2.493
100
(121)
2.472
274
2.746
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10. Investimentos--Continuação
c)

Sumário das informações financeiras das controladas e coligada
31/12/2020
P.E.S.M.
ECS Par.

Empresas controladas

(Reapresentado)

Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos
líquidos
Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no
resultado

(Reapresentado)

31/12/2019
P.E.S.M.
ECS Par.
(Reapresentado)

(Reapresentado)

31/12/2018
P.E.S.M.
ECS Par.
(Reapresentado)

(Reapresentado)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

382
(6)
376

534
1.686
2.220

629
(50)
579

180
1.563
1.743

862
(50)
812

124
1.506
1.630

376

2.220

579

1.743

812

1.631

89
(203)
(203)

477
477

398
(233)
(233)

112
112

1.478
56
56

198
198

(203)

477

(233)

112

56

198

Empresas investidas
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos líquidos
Ágio
Valor contábil na participação da investida
Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado
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31/12/2020
ECS Inf.

31/12/2019
ECS Inf.

31/12/2018
ECS Inf.

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

50,00%
2.410
535
(1.478)
(469)
998
499
1.187
1.686

50,00%
1.234
899
(911)
(469)
753
376
1.187
1.563

50,00%
1.396
619
(1.124)
(252)
639
319
1.187
1.506

7.738
951
951
476

6.585
222
222
111

5.699
796
796
398

206

(102)
(274)
(126)
(131)
(73)
(706)
264

(10.016)
2.366

970

12.382
(812)
(2.794)
(849)
(794)
(4.767)

391
220
359

1.280
3.160
1.451
1.421
5.070

(46)

225

68
139
18
-

(271)

(90)
(156)
(25)
-

2.584

(10.497)

(846)
(2.929)
(957)
(925)
(4.840)

13.081

1.190
3.395
1.646
1.421
5.429

(Reapresentado)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresentado)

1.180

(857)

(94)
(365)
(130)
(126)
(142)

2.037

46
580
105
1.306

(Reapresenta
do)

Adições

(382)

499

486
13
-

(881)

(492)
(19)
(370)

(Reapresenta
do)

Baixas

3.382

(10.855)

(940)
(2.808)
(1.074)
(1.051)
(4.982)

14.237

1.236
3.483
1.732
1.421
6.365

(Reapresentado)

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

(83)

(1.044)

(109)
(475)
(127)
(119)
(214)

961

236
481
68
176

(Reapresen
tado)

Adições

(6)

67

67
-

(73)

(73)
-

(Reapres
entado)

Baixas

58

3.293

(11.832)

(1.049)
(3.216)
(1.201)
(1.170)
(5.196)

15.125

1.472
3.891
1.800
1.421
6.541

(Reapresentado)

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos imobilizado, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade,
calculando o valor em uso de cada unidade geradora de caixa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não foi
identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.

(*) A Companhia, desde 2018, realiza melhorias em sua sede administrativa. Os gastos dispendidos estão registrados na rubrica “Benfeitorias em imóveis de terceiros” e a sua
amortização é baseada de acordo com o período do contrato de aluguel.

Depreciação acumulada
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de
terceiros (*)
Total
Valor líquido contábil
Custo

Custo
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de
terceiros (*)
Total

Saldo em 31
de dezembro
de 2018

Baixas

Adições

Saldo em 01
de janeiro de
2018

Imobilizado

Controladora / Consolidado

11.
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207

59

24.712

(5.345)
(3.712)
(6.037)
(4.158)
(19.252)
(2.276)

(932)
(321)
(2.114)
(1.197)
(4.564)

1.943
345
2.288

(Reapresent
ado)

(Reapresentad
o)

11.007
9.161
3.885
30
10.571
9.310
43.964

Adições

Saldo em 01
de janeiro
de 2018

(22)

-

(22)
(22)

(Reaprese
ntado)

Baixas

22.414

(6.277)
(4.033)
(8.151)
(5.355)
(23.816)

11.007
11.082
4.230
30
10.571
9.310
46.230

(Reapresentad
o)

Saldo em 31
de dezembro
de 2018

(*) No exercício de 2019, a Companhia decidiu pela baixa de um projeto no montante de R$ 533.

Valor líquido contábil

Amortização acumulada
Softwares desenvolvidos internamente
Licenças
Software - direitos adquiridos
Carteira de clientes
Total

Custo
Ágio de combinação de negócios
Softwares desenvolvidos internamente (*)
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Carteira de clientes
Total

Controladora / Consolidado

12. Intangível

(640)

(954)
(441)
(1.827)
(1.177)
(4.399)

3.160
599
3.759

(Reapresent
ado)

Adições
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(586)

22
22

(575)
(33)
(608)

(Reaprese
ntado)

Baixas

21.188

(7.209)
(4.474)
(9.978)
(6.532)
(28.193)

11.007
13.667
4.796
30
10.571
9.310
49.381

(Reapresentado
)

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

2.017

(920)
(607)
(593)
(1.150)
(3.270)

4.688
599
5.287

(Reapresent
ado)

Adições

(9)

6
6

(15)
(15)

(Reaprese
ntado)

Baixas

23.196

(8.123)
(5.081)
(10.571)
(7.682)
(31.457)

11.007
18.340
5.395
30
10.571
9.310
54.653

(Reapresentado
)

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Interplayers Soluções Integradas S.A.
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12. Intangível--Continuação
Foram efetuados testes de recuperação do ágio em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, com
base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) de cada unidade
geradora de caixa considerando o orçamento anual para o exercício corrente e o planejamento de
longo prazo até 5 anos. Veja a seguir as premissas mais relevantes utilizadas no teste:
x Crescimento das vendas: 6,0% a.a. em 31 de dezembro de 2020 (7,0% a.a. em 31 de dezembro

de 2019 e 2018);
x Obtenção de ganhos de escala no crescimento dos custos fixos para todos os exercícios.
x A taxa de desconto nominal antes de impostos utilizada foi de 14,11% em 31 de dezembro de

2020 (12,47% em 31 de dezembro de 2019 e 14,04% em 31 de dezembro de 2018).
x As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para cinco anos e perpetuidade

com taxa de crescimento de 3,0% em 31 de dezembro de 2020 (3,5% em 31 de dezembro de 2019
e 3,75% em 31 de dezembro de 2018).
x O valor recuperável estimado é superior ao valor dos ativos operacionais em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018, nos quais está inserido o ágio. A Administração não espera impacto quanto
ao valor recuperável, com base nas premissas adotadas/utilizadas para o cálculo.
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13. Empréstimos e financiamentos
a)

Empréstimos e financiamentos
2020

Controladora e
Consolidado
Financiamento
Capital de giro

Circulante

2019

Não
circulante

(Reapresent
ado)

(Reapresenta
do)

91
91

-

2018

Não
Circulante circulante

Total

Total

Não
Circulante circulante

(Reapresenta (Reapresenta (Reapresenta (Reapresenta (Reapresenta
do)
do)
do)
do)
do)

91
91

96
295
391

88
320
408

184
615
799

75
1.464
1.539

Encargos
financeiros
(%)

Total

(Reapresenta (Reapresenta
do)
do)

180
604
784

255
2.068
2.323

1,19%
0,41%

Os contratos de financiamento e capital de giro não contêm cláusulas de garantias.
b)

Movimentação dos empréstimos
Controladora e Consolidado

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Capital de giro
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos com terceiros

Controladora e Consolidado

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Capital de giro
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos com terceiros

Controladora e Consolidado

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Capital de giro
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos com terceiros

c)

Saldo em 01
de janeiro de
2018

Novas
Captações

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 31
de dezembro
de 2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

3.603
3.603

243
243
486

364
5
369

(1.835)
8
(1.827)

(307)
(1)
(308)

2.068
255
2.323

Saldo em 31
de
dezembro
de 2018

Novas
Captações

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 31
de
dezembro
de 2019

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

107
34
141

(1.448)
(86)
(1.534)

(109)
(22)
(131)

619
180
799

2.068
255
2.323

-

Saldo em 31
de
dezembro
de 2019

Novas
Captações

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 31
de
dezembro
de 2020

(Reapresentad
o)

(Reapresentad
o)

(Reapresentad
o)

(Reapresentad
o)

(Reapresentad
o)

(Reapresentad
o)

619
180
799

-

24
16
40

(604)
(88)
(692)

(38)
(16)
(54)

91
91

Covenants financeiros
Os contratos em aberto de financiamentos e capital de giro, não possuem cláusulas restritivas
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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14. Fornecedores e outras contas a pagar
Em moeda nacional:
De terceiros
Outras contas a pagar (*)
Contraprestação a pagar de aquisição da
Entire e Vitale (**)

Circulante
Não Circulante

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

2.686
98

1.788
116

1.263
76

2.687
98

1.791
116

1.273
76

2.784

1.904

556
1.895

2.785

1.907

556
1.905

2.784
-

1.886
18

1.862
33

2.785
-

1.889
18

1.872
33

2018
(Reapresentado)

(*) Valores referentes a prestações de serviços de consultoria em marketing, conforme nota explicativa 25d
(*) Refere-se ao valor residual do preço ajustado pelas aquisições das empresas Entire e Vitale, adquiridas em 2014 e 2017,
respectivamente, e que foram incorporadas em 31 de dezembro de 2017. O preço é ajustado pela variação do CDI até o seu
vencimento final que será em maio de 2019.

15. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Salários e encargos sociais
Provisão de férias e encargos
Programa de Participação nos Resultados (PPR)
Outras Obrigações a pagar
Provisão INSS (*)

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

1.617
2.578
1.902
311
4.401
10.809

1.663
2.340
779
14
4.301
9.097

1.447
2.267
207
40
2.611
6.572

1.620
2.580
1.902
311
4.401
10.814

1.691
2.357
779
15
4.301
9.143

1.459
2.279
207
40
2.611
6.596

(*) Refere-se à provisão de INSS constituída sobre créditos previdenciários tomados pela Companhia, para os quais a administração
está desenvolvendo análises complementares sobre os mesmos e considerou adequado o seu registro como obrigação.

16. Provisão para contingências
a)

Contingências

Provisão para contingências

Controladora / Consolidado
Cíveis
Trabalhistas

Fiscais
(Reapresentado)

Saldo em 01 de janeiro de 2018
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições / (Reversões)
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2020

62

261
9
271
8
279
11
290

210

(Reapresentado)

9
9
(3)
6
(6)
-

(Reapresentado)

656
(339)
(55)
75
337
113
35
485
385
(193)
65
742

Total
(Reapresentado)

917
(330)
(55)
84
617
110
43
770
379
(193)
76
1.032
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16. Provisão para contingências--Continuação
a) Contingências--Continuação
Fiscais
Perda possível
Perda Possível em 2018
Perda Possível em 2019
Perda Possível em 2020

(Reapresentado)

1.757
1.839
2.305

Controladora / Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
(Reapresentado)

(Reapresentado)

5
14
305

Total
(Reapresentado)

2.520
1.547
1.691

A Companhia tem ações de natureza tributária e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificado pela Administração como possível com base na avaliação de seus assessores
legais, para as quais não há provisão constituída, sendo os montantes aqueles divulgados
acima.
Abaixo demonstramos as ações de probabilidade de perdas possíveis:
Fiscais
Dentre os processos individualmente relevantes, destacam-se:
(i)
Em abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, autuou a Companhia
devido a um Processo Administrativo com auto de infração em que a autoridade fazendária
aplicou multa isolada com base na receita bruta, com fundamento nos artigos 28 e 44, II,
da alínea "b", da Lei n.º 9.430/96, ante a suposta falta de recolhimento de estimativas de
abril a dezembro de 2011. O Processo Administrativo está aguardando o julgamento para
impugnação e está avaliado com risco de perda possível. O valor envolvido em 31 de
dezembro de 2020 é de R$ 1.371 (R$ 1.267 em 31 de dezembro de 2019 e R$ 1.246 em
31 de dezembro de 2018).
(ii) Em 2016, a Companhia foi autuada por infração ao § 1º, do art. 61 do RICMS/00, eis
que se creditou, em outubro de 2007, sem comprovar a origem do crédito. Apesar de não
ter localizado, no momento da fiscalização, a nota fiscal que embasava o crédito, era
proveniente de operação de transferência de créditos de sua filial, porém não foi
identificado a escrituração da Nota fiscal de transferência. O valor envolvido como
probabilidade de perda possível em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 872 (R$ 511 em
31 de dezembro de 2019 e R$ 511 em 31 de dezembro de 2018).
(iii) Em 2019, a Companhia recebeu a cobrança de multa por compensação não
homologada, calculada no percentual de 50% sobre o valor do direito creditório em
discussão no Processo Administrativo. O valor envolvido como probabilidade de perda
possível em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 62 (R$ 61 em 31 de dezembro de 2019).
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16. Provisão para contingências--Continuação
a) Contingências--Continuação
Trabalhistas
Os processos trabalhistas classificados como de perda possível se referem aos processos
movidos por ex-empregados da Companhia requerendo créditos trabalhistas, bem como
ex-empregados de empresas prestadoras de serviços pleiteando, tanto reconhecimento de
vínculo empregatício, como demais crédito trabalhistas.
A redução no exercício de 2019, refere-se, principalmente, a alteração da avaliação de
probabilidade de perda dos processos para remoto, conforme avaliação e
acompanhamento realizado pelos advogados externos da Companhia.
Dentre os processos individualmente relevantes destaca-se:
(i) Ação trabalhista movida por prestador de serviço que alega vínculo empregatício com a
declaração da unicidade contratual. O processo encontra-se em fase recursal. O montante
pleiteado atualizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 427 (R$ 387 em 31 de dezembro
de 2019 e R$ 347 em 31 de dezembro de 2018).
Cíveis
Os processos de natureza cível classificados como de perda possível se referem,
principalmente, a ações ajuizadas por clientes sob a alegação de determinados problemas
na prestação de serviços oferecidos aos clientes, rescisões contratuais e cobranças feitas
indevidamente. Não há ações que se destacam individualmente.
b)

Depósitos judiciais

Fiscais
Trabalhistas
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2020

Controladora / Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

9
428
437

212

8
306
314

8
231
239
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17. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, o capital social totalmente subscrito e
integralizado é de R$ 37.433, representado por 52.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal.
A composição acionária da Companhia está apresentada da seguinte forma:
Acionistas em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

%

Ória Tech 1 Fundo de Investimentos em Participações
Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.

25%
75%

Ações
13.000
39.000
52.000

Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme
definido no Estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação
nas deliberações da Companhia.
b)

Natureza e propósito das reservas
b.1) Reserva de Lucros
A Companhia opta por manter em reserva de lucros todo o excedente de resultados
depois de constituídas a reserva legal e a provisão para distribuição dos dividendos,
em consonância com os preceitos da Lei das Sociedades por Ações e conforme
disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 do Estatuto Social, para eventual
posterior distribuição como proventos aos acionistas. Todas as destinações dos
lucros são anualmente aprovadas em Assembleia dos Acionistas.
b.2) Distribuição de dividendos
O estatuto social da Companhia prevê ainda a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido, conforme apurados nos exercícios sociais a
seguir:
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2020

2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

Lucro líquido do exercício da controladora
Constituição da reserva legal (Artigo 193 da Lei nº. 6.404)
Lucro líquido após apropriação da reserva legal

9.935
497
9.438

3.367
168
3.199

3.649
182
3.467

Dividendo mínimo obrigatório – 25%
Dividendos adicionais propostos

2.484
537
3.021

842
7.774
8.616

912
669
1.581
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17.

Patrimônio líquido--Continuação
b)

Natureza e propósito das reservas--Continuação
b.3) Reserva Legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do
exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim
assegurar a integralidade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital social.
Em 31 de dezembro de 2020 foi constituído um aumento na reserva legal no
montante de R$ 497 (R$168 em 2019 e R$182 em 2018) correspondente a 5% do
lucro líquido do exercício.

18. Instrumentos financeiros
a)

Classificação contábil e valores justos
Abaixo é apresentada uma tabela de comparação por classe de valor contábil e do valor
justo dos instrumentos financeiros do Grupo:

Consolidado
Ativos financeiros
Aplicação financeira
Contas a receber de clientes
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a
pagar
Dividendos a pagar
Partes relacionadas

2020

Valor contábil
2019

2018

(Reapresent
ado)

(Reapresent
ado)

(Reapresent
ado)

18.821
23.090
41.911

15.673
16.707
32.380

18.492
16.327
34.819

18.821
23.090
41.911

15.673
16.707
32.380

91
4.422

799
2.675

2.323
-

91
4.422

2.784
2.484
154
9.935

1.907
1.375
118
6.874

1.904
1.581
189
5.997

2.784
2.484
154
9.935

2020

Valor justo
2019

Nota
Explicativa

Nível

18.492
16.327
34.819

7
8

2
2

799
2.675

2.323
-

13
24.b

2
2

1.907
1.375
118
6.874

1.904
1.581
189
5.997

14

2

17b
25d

2
2

2018

Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem
significativamente dos valores justos.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento
poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não
em uma venda ou liquidação forçada.
· Contas a receber de clientes e fornecedores se aproximam de seu respectivo valor
contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo destes instrumentos.
· Empréstimos e financiamentos, arrendamentos mercantis e contas a pagar por aquisições
são corrigidos conforme contrato e representam o saldo a ser liquidado na data do
encerramento das obrigações contratuais. Eles foram apurados utilizando-se o método de
fluxo de caixa descontado.
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18.

Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
financeiros:
x Risco de crédito;
x Risco de liquidez; e
x Risco de mercado.
Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração da Companhia tem a responsabilidade global para o
estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e
analisar os riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de
gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças
nas condições de mercado e nas atividades do Grupo.
i)

Riscos de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente
ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas
obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber
de clientes e de instrumentos financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
2020
(Reapresentado)
18.821
23.090
41.911

Exposição ao risco de crédito
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Consolidado
2019
(Reapresentado)
15.673
16.707
32.380

2018
(Reapresentado)
18.492
16.327
34.819

Os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia (caixa e equivalentes de
caixa) encontram-se atualizados por índices financeiros equivalentes àqueles em vigor
no mercado na data dos balanços, sendo avaliados por sua Administração como de
riscos mínimos, pois as operações são realizadas com instituições financeiras de
reconhecida solidez e dentro de limites aprovados.
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18.

Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
i)

Riscos de crédito--Continuação
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
A Companhia possui uma carteira de clientes bastante diversificada e estabelece uma
estimativa de provisão para perdas com base em histórico de comportamento de
pagamento e em análises extensivas dos riscos de crédito dos respectivos clientes e
que representa sua estimativa de perdas incorridas em relação às contas a receber
(divulgações adicionais são fornecidas na NE 8).

ii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em
condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de
prejudicar a reputação do Grupo.
O Grupo utiliza o custeio baseado em atividades para precificar seus serviços, que
auxilia no monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu
retorno de caixa sobre investimentos.
O Grupo busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros
investimentos altamente negociáveis em um montante superior as saídas de caixa
para liquidação de passivos financeiros (outros que não “Fornecedores”) para os
próximos 60 dias.
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em aplicações
financeiras em títulos de renda fixa, não aplicando seus recursos em operações no
mercado aberto (bolsa de valores).
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
ii)

Risco de liquidez
Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no
final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o
impacto dos acordos de compensação.

Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas
a pagar
Dividendos a pagar
Partes relacionadas
Arrendamentos Mercantis

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
futuro,
incluindo 6 meses
juros
ou menos

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

91

91

50

2.784
2.484
154
4.422
9.935

2.784
2.484
154
4.422
9.935

2.731
2.484
154
262
5.681

6 a 12
meses
(Reaprese
ntado)

1a2
anos

Acima de 5
anos

2a5
anos

(Reapresenta
do)

(Reapresenta
do)

41

-

53
-

-

-

-

198
292

436
436

1.692
1.692

1.834
1.834

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da
Companhia e de suas controladas, possam ocorrer significantemente mais cedo ou
em montantes significantemente diferentes.
iii) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas
de câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos do Grupo ou o
valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados,
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Risco da taxa de juros
A Companhia está exposta as variações nas taxas de juros, que são aplicadas aos
seus empréstimos e financiamentos. Para minimizar possíveis impactos advindos
dessas oscilações, a Companhia adota a política de negociação de taxa fixa.
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
iii) Risco de mercado-- Continuação
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nos
outros investimentos financeiros.
Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros
remunerados por juros da Companhia na data das demonstrações financeiras era:

Perfil dos instrumentos financeiros
Instrumentos de taxa fixa
Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos de taxa variável
Ativos Financeiros
Aplicação financeira
Passivos Financeiros
Contraprestação a pagar de aquisição da Entire e Vitale

2020
(Reapresentado)

Consolidado
2019
(Reapresentado)

2018
(Reapresentado)

(91)

(799)

(2.323)

16.806

13.150

17.923

16.715

12.351

(556)
15.044

c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros do Grupo são representados por caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber e a pagar, empréstimos e financiamentos, os quais estão
registrados pelo valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, ou
pelo valor justo quando aplicável, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Os principais
riscos atrelados às operações da Companhia estão ligados à variação do Certificado do
Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações financeiras e fundos de investimentos de
renda fixa.
i)

Ativos Financeiros

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao
qual o Grupo estava exposto na data base de 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018,
foram definidos 03 cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por
instituições financeiras, o CDI médio é de 1,90% ao ano em 2020, 4,40% ao ano em 2019
e 6,40% ao ano em 2018 e foi definido como cenário provável (cenário I). A partir dele,
foram calculadas variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).

70

218

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

18. Instrumentos financeiros--Continuação
c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros--Continuação
i)

Ativos Financeiros - Continuação

Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração
a incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da
carteira foi 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, projetando um ano e verificando a
sensibilidade do CDI com cada cenário.
Consolidado
Operação
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

Saldos em 2020
(Reapresentado)
16.806
16.806

Risco
(Reapresentado)
Redução CDI

Cenário
Provável (I)
(Reapresentado)
1,90%
319

Cenário (II)
(Reapresentado)
1,43%
239

Cenário (III)
(Reapresentado)
0,95%
160

Operação
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

Saldos em 2019
13.150
13.150

Risco
Redução CDI

Cenário
Provável (I)
4,40%
579

Cenário (II)
3,30%
434

Cenário (III)
2,20%
289

Operação
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

Saldos em 2018
17.923
17.923

Risco
Redução CDI

Cenário
Provável (I)
6,40%
1.147

Cenário (II)
4,80%
860

Cenário (III)
3,20%
574

ii)

Passivos Financeiros

Com o objetivo de verificar a sensibilidade do indexador sobre as dívidas as quais a
Companhia está exposta na data base de 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, foram
definidos três cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições
financeiras, o CDI médio é de 1,90% ao ano em 2020, 4,40% ao ano em 2019 e 6,40%
ao ano em 2018, foi definido o cenário provável (cenário I) e a partir deste foi calculada
variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração
a incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2020,
2019 e 2018. A data base utilizada para os empréstimos e financiamentos foi de 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, projetando os índices para um ano e verificando a
sensibilidade em cada cenário.
Consolidado
Operação
Empréstimos e financiamentos
Despesa financeira estimada

Saldos em 2020
(Reapresentado)
91

Risco
(Reapresentado)
Aumento CDI

Operação
Empréstimos e financiamentos
Despesa financeira estimada

Saldos em 2019
799

Risco
Aumento CDI

Operação
Empréstimos e financiamentos
Contraprestação a pagar de
aquisição da Entire e Vitale
Despesa financeira estimada

Saldos em 2018
2.323

Risco
Aumento CDI

556
2.879

Aumento CDI
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Cenário
Provável (I)
(Reapresentado)
1,90%
2
Cenário
Provável (I)
4,40%
35
Cenário
Provável (I)
6,40%
6,40%
184

Cenário (II)
(Reapresentado)
2,38%
2

Cenário (III)
(Reapresentado)
2,85%
3

Cenário (II)
5,50%
44

Cenário (III)
6,60%
53

Cenário (II)
8,00%

Cenário (III)
9,60%

8,00%
230

9,60%
276
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19. Imposto de renda e contribuição social
a)

Conciliação da taxa efetiva

Resultado antes dos impostos
Alíquota oficial de imposto %
Imposto de renda e contribuição social calculado
pela alíquota oficial
Diferenças permanentes
Equivalência patrimonial
Constituição Imposto Diferido sobre prejuízo fiscal e base
negativa
Saldo negativo de controladas
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Alíquota efetiva

72

2020
15.361
(34%)

Controladora
2019
3.391
(34%)

2018
5.393
(34%)

2020
15.361
(34%)

Consolidado
2019
3.391
(34%)

2018
5.415
(34%)

(5.223)

(1.153)

(1.834)

(5.223)

(1.153)

(1.841)

(296)
93

143
(41)

4
86

(297)
162

142
39

(60)
135

-

1.027

-

-

1.027

-

(5.426)

(24)

(1.744)

(68)
(5.426)

(79)
(24)

(1.766)

(3.846)
(1.580)
(5.426)

(583)
559
(24)

(411)
(1.333)
(1.744)

(3.846)
(1.580)
(5.426)

(583)
559
(24)

(433)
(1.333)
(1.766)

(35,32%)

(0,71%)

(32,34%)

(35,32%)

(0,71%)

(32,61%)
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19. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b)

Movimentação dos Impostos Diferido

Controladora / Consolidado

Saldo em
01/01/2018

Provisão para contingências
Outras provisões
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

Controladora / Consolidado
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Arrendamento mercantil financeiro
Provisão desvalorização imobilizado
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

Reconhecidos no
Resultado

312
122
4.166
49
4.649
Saldo em 31
de dezembro
de 2018

(102)
893
(2.075)
(49)
(1.333)

Reconhecidos
no Resultado

210
1.015
2.092
3.317

Saldo em 31 de
dezembro de
2018
210
1.015
2.092
3.317

IRPJ / CSLL
reconhecidos
conforme abaixo (*)

52
265
451
597
60
181
(2.075)
1.027
559

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

2.951
2.951

262
265
451
1.612
60
181
17
3.978
6.826

(*) Em 2017, a Companhia aderiu ao parcelamento denominado PERT (Programa de Regularização Tributária) para quitação
de débitos de imposto de renda e contribuição social do exercício de 2016. Tal parcelamento permitia a quitação do imposto a
pagar com o saldo de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL. Assim a Companhia havia realizado um saldo de prejuízo fiscal
e base negativa da CSLL com contrapartida dos débitos tributários. Tais montantes não foram aproveitados para amortização
dos débitos em razão da não homologação deste parcelamento, e os montantes de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
foram revertidos para o ativo com contrapartida dos débitos tributários em 2019.

Controladora / Consolidado

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Arrendamento mercantil financeiro
Provisão desvalorização imobilizado
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

c)

Reconhecidos
no Resultado

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

89
369
(332)
(62)
53
(8)
(1.689)
(1.580)

351
634
119
1.550
113
181
9
2.289
5.246

262
265
451
1.612
60
181
17
3.978
6.826

Projeção de impostos diferidos
O ativo fiscal diferido possui o seguinte prazo estimado de realização:
Em 31 de dezembro de 2020
2021
2022
Total

73

Controladora / Consolidado
(Reapresentado)
2.890
2.356
5.246
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20.

Receita operacional líquida
Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

101.999

89.335

76.359

102.080

89.672

77.722

(12.420)
89.579

(11.302)
78.033

(9.585)
66.774

(12.431)
89.649

(11.355)
78.317

(9.774)
67.948

2020
(Reapresentado)

Com terceiros
Prestação de serviços
Deduções:
Impostos sobre vendas

21. Custos e despesas por natureza
Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

(reapresentado)

reapresentado)

reapresentado)

reapresentado)

reapresentado)

(44.415)
(21.329)
(8.135)
19
(73.860)

(44.410)
(21.200)
(8.707)
966
(73.351)

(35.981)
(19.890)
(5.989)
(38)
(61.898)

(44.477)
(21.546)
(8.140)
19
(74.144)

(44.622)
(21.506)
(8.707)
966
(73.869)

(36.937)
(19.994)
(6.005)
(254)
(63.190)

(45.715)
(9.050)
(4.950)
(5.584)
(2.722)
(3.058)
(977)
(1.357)
(201)
(76)
(262)
92
(73.860)

(45.261)
(9.034)
(5.980)
(4.327)
(3.261)
(2.203)
(1.956)
(1.554)
(644)
(35)
(153)
1.057
(73.351)

(39.305)
(5.942)
(5.270)
(3.634)
(4.037)
(1.488)
(2.245)
71
(349)
301
(61.898)

(45.999)
(9.051)
(4.950)
(5.565)
(2.736)
(3.058)
(977)
(1.360)
(202)
(76)
(262)
92
(74.144)

(45.872)
(9.036)
(5.980)
(4.224)
(3.269)
(2.203)
(1.956)
(1.554)
(644)
(35)
(153)
1.057
(73.869)

(40.611)
(5.942)
(5.270)
(3.329)
(4.047)
(1.488)
(2.294)
(161)
(349)
301
(63.190)

2020
(reapresentado)

Classificados como:
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Natureza
Mão de obra própria
Serviços com terceiros
Depreciação e amortização
Manutenção de softwares
Manutenção/conservação e infraestrutura
Serviços com datacenter/Telecom/cloud
Viagens e estadias
Baixas, perdas e recuperação de créditos
Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas tributárias
Provisões para contingências
Recuperação de impostos

(*) No exercício de 2019, a Companhia baixou um intangível no montante de R$ 533, conforme nota explicativa 12.

22. Resultado financeiro

Despesas financeiras
Juros com empréstimos e financiamentos
Despesas bancárias
Juros passivos de parcelamento de tributos
federal
Multa e juros sobre débitos tributários de 2016 (*)
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas com aplicações financeiras
Juros ativos sobre atualização de tributos a
recuperar (*)
Outras receitas financeiras
Receitas e despesas financeiras, líquidas

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

(Reapresentad
o)

(Reapresent
ado)

(Reapresentad
o)

(Reapresenta
do)

(Reapresentado)

(465)
(247)

(405)
(105)

(369)
(47)

(465)
(249)

(405)
(107)

(369)
(50)

(272)
(98)
(70)
(1.152)

(18)
(1.077)
(278)
(1.883)

(41)
(269)
(138)
(864)

(272)
(97)
(70)
(1.153)

(18)
(1.077)
(280)
(1.887)

(42)
(270)
(139)
(870)

351

616

556

362

621

556

12
157
520

52
45
713

537
34
1.127

13
158
533

53
45
719

539
34
1.129

(632)

(1.170)

263

(620)

(1.168)

259

(*) Multa e juros decorrentes da não homologação do PERT (Programa Especial de Regularização Tributária), conforme nota
explicativa 19b.
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23. Lucro líquido por ação
O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores
de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
2020
(Reapresentado)
9.935

Numerador
Lucro líquido do exercício

Consolidado
2019
2018
(Reapresentado) (Reapresentado)
3.367
3.649

Denominador
Média ponderada de ações ordinárias - básico e diluído

52.000

52.000

52.000

Resultado por ação
Resultado por ação ordinária - básico (em R$)
Resultado por ação ordinária - diluído (em R$)

0,1911
0,1911

0,0648
0,0648

0,0702
0,0702

24. Arrendamentos Mercantis
A Companhia possui contratos classificados como arrendamentos que se enquadram no
escopo da IFRS 16/ CPC 06 (R2), que se tornou vigente a partir de 01 de janeiro de 2019. A
Companhia decidiu adotar a IFRS16/CPC 06 (R2) através do método retrospectivo modificado,
com efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido na data da aplicação inicial, ou seja, 01
de janeiro de 2019.
Para a adoção inicial, a taxa de desconto utilizada foi de 13,35% a.a. e um prazo médio 9 anos
descontados pela taxa incremental nominal. O prazo final do arrendamento é abril de 2028.
O passivo de arrendamento foi mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento
remanescentes, descontado, utilizando a taxa incremental de seus empréstimos.
A Companhia apresenta nos quadros abaixo, para fins de comparação, uma breve descrição e
os valores correspondentes aos impactos gerados no balanço patrimonial e nas demonstrações
dos resultados consolidados em 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.
Controladora/Consolidado

Ativo
Circulante
Não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

75

Balanço patrimonial
em 01/01/2019
Antes dos ajustes
(Reapresentado)
38.213
30.263
68.476
12.793
1.818
53.865
68.476

223

2.984
2.984

Balanço patrimonial
em 01/01/2019 com efeitos
do IFRS 16 /CPC 06 (R2)
(Reapresentado)
38.213
33.247
71.460

631
2.353
2.984

13.424
4.171
53.865
71.460

Ajustes
IFRS 16 /CPC 06 (R2)
(Reapresentado)
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24. Arrendamentos Mercantis--Continuação
Controladora/Consolidado
Balanço patrimonial
em 31/12/2019
Ativo
Circulante
Não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Balanço patrimonial
em 31/12/2019 sem efeitos
do IFRS 16 /CPC 06 (R2)

Ajustes
IFRS 16 /CPC 06 (R2)

34.896
36.141
71.037

2.498
2.498

34.896
33.643
68.539

16.227
6.194
48.616
71.037

829
1.906
(237)
2.498

15.398
4.288
48.853
68.539

Controladora/Consolidado
Demonstração de
Resultado
em 31/12/2019
Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e impostos
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

Ajustes
IFRS 16 /CPC 06 (R2)

Demonstração de Resultado
em 31/12/2019 sem efeitos
do IFRS 16 /CPC 06 (R2)

78.317
(44.622)
33.695
(29.136)

(87)

78.317
(44.622)
33.695
(29.223)

4.559
(1.168)
3.391
(24)
3.367

(87)
264
177
60
237

4.472
(904)
3.568
36
3.604

A seguir é apresentado quadro indicativo do direto potencial de PIS/COFINS a recuperar da
Companhia embutido na contraprestação de arrendamento/locação de natureza de
infraestrutura e prédios. Na mensuração dos fluxos de caixas dos arrendamentos não foram
destacados os créditos de impostos.
Controladora/Consolidado
Ajustado Valor
Nominal
Presente

Fluxo de Caixa
Contraprestação do arrendamento
PIS/COFINS potencial (9,25%) (*)
(*) Incidente sobre os contratos firmados com pessoas jurídicas

3.635
336

2.984
276

Considerando os fluxos nominais incorporando a inflação futura projetada de 3,6 % e um prazo
médio 9 anos descontados pela taxa incremental nominal, a Companhia teria em 31 de
dezembro de 2019, um incremento líquido de passivo de arrendamento de R$ 131 na
controladora e consolidado.
A movimentação dos arrendamentos está demonstrada a seguir:
Controladora/Consolidado
2020
2019
Imóvel
Imóvel

a) Ativos de direito de uso

(Reapresentado)

Saldo Inicial
Arrendamento reconhecidos na adoção do IFRS 16/ CPC 06 (R2)
(+) Impacto da atualização anual do contrato
(-) Amortização de Ativos de Direito de uso
Saldo
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2.498
2.228
(636)
4.090

(Reapresentado)

2.984
238
(724)
2.498
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24. Arrendamentos Mercantis--Continuação
Controladora/Consolidado
2020
2019
Imóvel
Imóvel

b) Passivos de Arrendamento

(Reapresentado)

(Reapresentado)

Saldo Inicial
Arrendamento reconhecidos na adoção do IFRS 16/ CPC 06 (R2)
(+) Impacto da atualização anual do contrato
Baixa por pagamento dos passivos de arrendamento
Encargos Financeiros
Saldo

2.675
2.228
(906)
425
4.422

2.984
238
(811)
264
2.675

Circulante
Não Circulante

460
3.962

769
1.906

c) Fluxo de Pagamento em 31/12/2020
Ano
2021
2022
2023
2024
2025
Acima de 5 anos
Valores não descontados
Juros embutidos
Saldo do Passivo de Arrendamento

Valor
(Reapresentado)
986
912
912
912
912
2.127
6.761
(2.339)
4.422

25. Partes Relacionadas
a)

Controladora final
Os controladores finais do Grupo são Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Fernando Guerino
Cascardo e Carlos Alberto de Castro Dutra por meio da Intermarket Empreendimentos e
Participações Ltda.

b)

Remuneração do pessoal chave da Administração
O pessoal-chave de Gestão da Companhia é dividido em dois grupos: Conselho de
Administração e a Diretoria, com quatro integrantes em cada grupo.
Remuneração do pessoal-chave da Administração do Grupo inclui Pró-labore, Programa
de Participação nos Resultados (PPR) e assistência médica, e ascende em 31 de
dezembro de 2020 em R$3.771, em 31 de dezembro de 2019 em R$ 2.827 e em 31 de
dezembro de 2018 em R$ 2.562.
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25. Partes relacionadas--Continuação
c)

Recebimento operações alienadas em 2017 - Vitae Health Redes Sociais Ltda.
Em 15 de dezembro de 2017 foi formalizado a alienação da Sociedade Vitae health por
R$400.000, cujo pagamento à Interplayers se deu conforme cronograma abaixo:
x 1ª parcela - 15 de dezembro de 2018 - R$ 150, recebimento integral no ano de 2018;
x 2ª parcela - 15 de dezembro de 2019 - R$ 150, recebimento de R$ 50 no ano de 2019 e
no 1º semestre de 2020 o valor de R$ 100;
x 3ª parcela - 15 de dezembro de 2020 - R$100, recebimento no valor de R$ 70 no 2º
semestre de 2020, sendo acordado entre as partes o recebimento do saldo residual no
valor de R$ 30 no decorrer de 2021.

d)

Transações entre partes relacionadas
Segue abaixo os saldos das transações entre empresas do Grupo:

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de
Comunicações e Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 14

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de
Comunicações e Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 14

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de
Comunicações e Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 14

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
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31 de dezembro de 2020
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(12 meses)
30
154
5.891
19
30
154
5910
1.765
98
-

98

1.765

Controladora
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(12 meses)
200
118
4.729
30
114
200
148
4843
-

116
116

31 de dezembro de 2020
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(12 meses)
30
154
5.891
30
154
5891
98
1.765
-

1.765

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(12 meses)
200
118
4.729
200
118
4729

1.647
1.647

Controladora
31 de dezembro de 2018
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(12 meses)
250
189
4.260
20
305
250
209
4565

98

-

116

1.647

-

116

1.647

Consolidado
31 de dezembro de 2018
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(12 meses)
250
189
4.260
250
189
4260

-

76

1.056

-

98

1.056

-

76

1.056

-

98

1.056

São transações entre compras e vendas realizadas entre as empresas.
Prestações de Serviços entre as empresas, referente desenvolvimentos de software.
Prestação de serviços entre empresas, referente a terceirização de mão de obra.
Prestação de serviços referentes a consultoria em marketing.
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31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

26. Informações por segmentos
A Companhia efetuou a análise das informações por segmento de acordo com o CPC 22 / IFRS 8
– Informações por segmentos e concluiu que possui um único segmento operacional a ser
divulgado.

27. Cobertura de Seguros
O Grupo, com base na avaliação de seus consultores, mantém coberturas de seguros por
montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os
decorrentes de arrendamento mercantil e de responsabilidade civil. Abaixo demonstramos as os
limites das coberturas:
Ramo
Administradores e diretores - D&O
Empresarial
Incêndio tradicional

Vigência
De
Até
01/02/2021
01/02/2022
16/07/2020
16/07/2021
10/03/2021
10/03/2022

Seguradora
Liberty Seguros
Sul América Seguros
Porto Seguro

Limite máximo de
responsabilidade
10.000
5.500
15.450

28. Eventos subsequentes
28.1. Aquisição Top Down Consultoria e Projetos S.A.
A Companhia adquiriu em 02 de junho de 2021, 75% de participação da empresa Top Down
Consultoria e Projetos S.A.
A Top Down é uma empresa que desenvolve sistemas personalizados para gestão das operações
em diversos segmentos, principalmente em sistemas de gestão para operadoras de saúde, com
esta aquisição a Companhia aumenta o ecossistema da área de saúde, integrando os diversos
agentes deste ecossistema, permitindo a ampliação da oferta dos produtos e serviços da
Interplayers.
O valor total da aquisição é de R$ 48.017, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000 à vista, (ii)
R$ 3.017 em 90 dias, referente a parcela retida para cumprimento de condições estabelecidas em
contrato e ajuste de preço; (iii) R$ 19.000 a serem pagos em 2022, 2023 e 2024, e (iv) R$ 9.000
como preço retido a ser pago até 2026. As parcelas do Preço de Compra serão atualizadas em de
100% (cem por cento) da variação do CDI, desde a Data de Fechamento até a data de efetivo
pagamento de cada uma das parcelas.
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28. Eventos subsequentes--Continuação
28.2. Aquisição de ações preferenciais de classe C da Síntese – Licenciamento de
Programa para Compras online S.A.
Em 03 de maio de 2021 através do Instrumento Particular de Acordo de Investimento a Companhia
adquiriu 909 ações preferenciais de classe C da Síntese, que representam 7,41% de participação
no seu capital.
A Síntese – Licenciamento de Programa para Compras online S.A. é uma empresa que desenvolveu
uma plataforma de compras voltada para a gestão de suprimentos na área de saúde. Em 2020 a
empresa lançou Plataforma Síntese OPME que controla o fluxo de uso desses materiais de alto
custo e integra na mesma ferramenta todos os atores da cadeia, desde a marcação de cirurgia,
médico, farmácia, comprador, fornecedor, plano de saúde (que autoriza o procedimento),
enfermeira chefe do bloco e setor financeiro do hospital.

28.3. Aquisição de cotas da Conecta Médico Ltda.
Em 30 de julho de 2021 através do Termo de Aditamento e Fechamento do Acordo de Compra e
Venda, Investimento e Outras Avenças a Companhia adquiriu 3.000 ações da Conecta, que
representam 25% de participação no seu capital.
O valor total da operação é de R$ 1.800 mil, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 450 no ato, (ii)
R$ 1.350 a serem pagos em 4 parcelas iguais de 337,5 no ato, 90, 180 e 270 dias. As parcelas do
Preço de Compra não serão atualizadas.
A Conecta é uma plataforma de Telemedicina que integra médicos, pacientes e todo o sistema da
saúde. A empresa é nova com operações a partir de 2020. Arquitetura e estrutura do sistema foi
desenvolvida em uma plataforma moderna e flexível programada para integrações com múltiplos
sistemas e aplicações e projetada para suportar os diversos recortes de geração de receitas e
atendimento às demandas dos clientes e mercado.

28.4. Participação (“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli
A Companhia, em 01 de julho de 2021, realizou um contrato de participação de investidora
(“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli, no valor total a R$ 510, com o objetivo
de promover o marketing e a marca da Interplayers junto a profissionais e participantes no segmento
de saúde e bem-estar. Foi feito um adiantamento no valor de R$ 150 e o investimento restante tem
como previsão o pagamento de R$ 100 em julho de 2021, R$ 100 em setembro de 2021 R$ 80 em
janeiro de 2022 e R$ 80 em maio de 2022.

28.5. Aumento de capital com reserva de incorporação
Em 30 de junho de 2021 a Companhia, nos termos do artigo 169, caput e §1º, da Lei das Sociedades
por Ações, aprovou o aumento de capital social da companhia mediante capitalização do saldo da
reserva de capital constituída em razão da incorporação, pela Companhia, da Pharma Link
Participações S.A. no valor de R$ 10.307. O capital da Companhia passa a ser de R$ 47.740.
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Administração
Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor-Presidente
Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as
Demonstrações Financeiras
Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07
de dezembro de 2009, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do
Auditor Independente
Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07
de dezembro de 2009, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as opiniões
expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS DA COMPANHIA, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE
JUNHO DE 2021

233

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

234

Demonstrações Financeiras Individuais
e Consolidadas
Interplayers Soluções Integradas S.A.
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Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas
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Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Companhia” ou “Interplayers”) e suas controladas, controladas em conjunto (referidas como “Grupo
Interplayers”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, referentes aos exercícios sociais findos em 30 de junho 2021.
Mensagem da Diretoria Executiva
Mais uma vez, tivemos um período extremamente impactado pela pandemia de COVID-19, com forte aceleração
de casos e mortes no Brasil no 2° trimestre de 2021 e uma velocidade de vacinação da população brasileira ainda
abaixo do esperado como razoável para que fossem sentidos os efeitos práticos da redução dos impactos da
pandemia.
Apesar disso, a companhia manteve sua rota de crescimento fundamentada no seu posicionamento como HUB
de Negócios da Saúde e Bem-Estar, integrando os diversos players do ecossistema de saúde, com suas
plataformas de B2B, B2B2C, Health Care e Supply, baseadas nas mais modernas tecnologias digitais.
Destacamos como fato relevante a aquisição majoritária das cotas da maior empresa de soluções para tecnologia
de planos de saúde, a TopDown Sistemas, empresa que há mais de 30 anos atua neste mercado.
Esta aquisição reforça nosso compromisso de atuar em todo o ecossistema de saúde através do Hub Interplayers,
oferecendo para nossos parceiros soluções cada vez mais completas, sinérgicas e robustas.
Também realizamos neste período 2 investimentos minoritários em empresas que oferecem soluções
complementares ao nosso campo de atuação, a Conecta Médico, que atua na área de telemedicina, e a Síntese,
que oferece uma plataforma de compras para hospitais, caracterizando-se como M&A´s de escopo dentro do
nosso modelo ambidestro de atuação.
Neste período, apuramos resultados que, quando comparados com o 1° semestre do ano anterior, mostram um
forte crescimento das vendas líquidas, atingindo R$ 61,6 milhões.
R$ Milhões
Receita Líquida

30/06/2020
42,4

30/06/2021
61,6

Var
45,4%

Assim, a Interplayers mantém seu compromisso de entregar a acionistas, colaboradores, clientes e sociedade
resultados consistentes com sua estratégia de crescimento saudável, democratizando o acesso a saúde para
todos os brasileiros.
Perfil
Tendo iniciado suas atividades em 2002, a Interplayers tem por objetivo tornar-se o mais importante núcleo de
integração e prestação de serviços no setor de saúde, tendo como lema a valorização das empresas especialistas
do mercado, dentre os múltiplos processos demandados pelos potenciais clientes.
Referência em modelos de negócio, se mantém e se orienta como “O Hub de Negócios da Saúde e Bem-estar”,
com forte ênfase na jornada do consumidor e paciente e amplo relacionamento com todos os elos da cadeia.
Nossa Missão – integrar a cadeia de valor na área de saúde e bem-estar
Nosso Propósito – melhorar o acesso a saúde e bem-estar
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Cenário Econômico e Setorial
Em que pese a instabilidade percebida no ambiente econômico por consequência da pandemia, notamos um
indício de recuperação econômica no país, que tem colaborado para que o setor de saúde se mantenha com
níveis de crescimento acima do PIB.
Acreditamos que nossas soluções baseadas em tecnologia digital continuarão com forte demanda no país por
possibilitarem a inclusão de cada vez mais brasileiros no acesso aos medicamentos e serviços de saúde.
Recursos Humanos

Continuamos oferecendo aos nossos colaboradores toda a segurança necessária a este momento desafiador,
tanto aos que estão em home-office, quanto aqueles que já retornaram ao trabalho presencial.
Além disso, oferecemos a aqueles que necessitam e desejam um acompanhamento especializado para diminuir
o stress decorrente da pandemia a que todos temos sido submetidos.
Conseguimos incrementar o número de colaboradores neste período, reforçando nosso compromisso com
políticas sociais voltadas a manutenção dos níveis de emprego no país.
Desempenho Econômico Financeiro
Destacamos, conforme já comentado anteriormente, o sólido crescimento das receitas e do resultado da empresa,
reforçando nosso desejo de cada vez mais ocuparmos um espaço de destaque como a empresa líder no
ecossistema de saúde e bem-estar.

R$ Milhões
Receita Líquida
Custos dos Serviços Vendidos
Lucro Bruto

30/06/2020

30/06/2021

Var

42,4

61,6

45,4%

(22,7)

(27,7)

22,5%

19,7

33,9

71,7%

Relacionamento com Auditores

A Interplayers utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Auditores Independentes (EY)
para auditoria de suas demonstrações financeiras do exercício findo em 30/06/2021.
Em conformidade com a instrução CVM nº 381/03, o Grupo adota como procedimento formal, previamente à
contratação de eventuais serviços não relacionados à auditoria externa junto ao auditor independente,
fundamentar-se nos princípios que preservam a independência do auditor, quais sejam: (a) o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não
deve promover os interesses de seu cliente. Neste sentido, no exercício findo em 30 de junho de 2021, não foram
contratados serviços adicionais.
Nossos auditores independentes declararam à Administração nada haver que pudesse afetar a independência e
a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos
Conselho de Administração e Acionistas da
Interplayers Soluções Integradas S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da
Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente de seis e três meses findo naquela data e das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três e seis meses findo
naquela 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
Interplayers Soluções Integradas S.A. em 30 de junho de 2021, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
o período de três e seis meses findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo,
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a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre
as demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita de prestação de serviços
O reconhecimento de receita requer o adequado funcionamento dos sistemas de tecnologia da
informação e de seus respectivos controles internos para assegurar que todos os serviços prestados
tenham sido mensurados corretamente e registrados dentro do exercício contábil adequado, incluindo
as receitas correspondentes aos serviços prestados a serem faturadas. As receitas de prestação de
serviços podem apresentar obrigações de desempenho distintas e são reconhecidas em função do
cronograma de execução dos serviços contratados e quando há expectativa válida de recebimento do
cliente. As receitas de serviços auferidas pela Companhia e suas controladas, incluindo os respectivos
critérios de reconhecimento no resultado, encontram-se divulgados na nota explicativa 3.b.
Consideramos esse assunto como significativa em função da relevância dos valores e do processo de
reconhecimento de receita dos serviços prestados e do contas a receber em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte dos nossos procedimentos de auditoria efetuados, dentre outros, citamos: (i) análise e
aprovação dos contratos decorrentes da prestação de serviço; (ii) reconhecimento das receitas dos
serviços prestados de acordo com as condições contratuais; (iii) testes da receita a faturar reconhecida
no encerramento do exercício; (iv) testes documentais para uma amostra de transações ocorridas na
conta de receita levando em consideração aspectos de relevância e imprevisibilidade em nossa
amostragem, bem como teste da integridade dos relatórios extraídos dos sistemas de faturamento;
(v) análise das reconciliações do contas a receber de clientes; (vi) testes de recebimentos
subsequentes; (vii) verificação do aging-list dos valores a receber e; (viii) análise das divulgações
realizadas pela administração nas demonstrações financeiras.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a receita operacional líquida
e contas a receber de clientes, consideramos aceitável o reconhecimento da receita no contexto das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Combinação de negócios
Durante o período de 2021, a Companhia adquiriu as empresas Top Down Consultoria e Projetos
S.A. (“Top Down”) e Síntese – Licenciamento de Programa para Compras online S.A.. A aquisição da
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Top Down foi contabilizada pela Companhia considerando o método de aquisição e representaram
valores significativos nas demonstrações financeiras, divulgados na nota explicativa 5.
Esse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria, pelos julgamentos envolvidos na
mensuração do valor justo dos ativos adquiridos e a consequente alocação do preço de aquisição e
determinação do ágio, além da magnitude dos montantes envolvidos.
Como nossa auditoria tratou o assunto:
Nossos procedimentos relacionados a combinação de negócio incluíram, entre outros, (i) a leitura
dos documentos relacionados às transações, tais como contratos e atas; (ii) o entendimento dos
controles internos chaves implementados pela Companhia relacionados ao processo de aquisições
de empresas; (iii) o envolvimento de nossos especialistas de finanças corporativas para nos auxiliar
na avaliação das premissas e metodologias utilizadas para determinação e reconhecimento do valor
justo de ativos adquiridos e passivos assumidos, alocação do preço de aquisição e ágio por
expectativa de rentabilidade futura e avaliação da adequação das respectivas divulgações da
Companhia das combinações de negócio; e (iv) análise das divulgações realizadas pela
administração nas demonstrações financeiras.
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da
administração, consideramos aceitáveis as políticas contábeis de combinação de negócios da
Companhia para suportar os julgamentos e informações incluídos no contexto das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Ativo Intangível decorrente de desenvolvimento de Softwares
A Companhia investe no desenvolvimento e aperfeiçoamento do software operacional, que envolve a
capitalização de custos internos registrado no ativo intangível, cujas análises de viabilidade econômica e
determinação da vida útil estimada incluem julgamento significativo por parte da administração.
Devido à relevância dos valores de adição e amortização, e do julgamento envolvido na análise do
prazo de vida útil estimado e recuperabilidade dos gastos capitalizados com desenvolvimento, esse
assunto foi considerado como significativo em nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a análise dos critérios utilizados pela
administração na determinação dos custos capitalizados no desenvolvimento e ou na aquisição de
softwares, testes da análise de viabilidade dos projetos de desenvolvimento e melhorias do software
operacional. Avaliamos, também, a razoabilidade das premissas adotadas na determinação da vida útil
estimada do software operacional e realizamos o cálculo independente da amortização. Os nossos
procedimentos incluíram a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações
financeiras.
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Como resultado de nossos procedimentos de auditoria, identificamos ajustes no período decorrentes
da baixa de intangíveis referentes a projetos descontinuados pela Companhia. Referidos ajustes
foram registrados pela administração da Companhia.
Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria efetuados em relação aos testes dos custos
do software operacional, da análise de viabilidade dos projetos de desenvolvimento e melhoria, do
estudo para determinação da vida útil estimada e do cálculo da amortização, que estão consistentes
com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas adotados na avaliação do
software operacional, assim como as respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao período de
três e seis meses findo em 30 de junho de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da
administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para o IFRS, foram
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles incumbidos pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
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 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
 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.
 Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 16 de setembro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Luiz Carlos Marques
Contador CRC-1SP147693/O-5
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Balanços patrimoniais
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Não Circulante
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Ativo fiscal diferido, líquido
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso em arrendamento
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

12

Nota

Controladora
30/06/2021
31/12/2020

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

6
7
8.a

7.968
21.242
4.909
1.442
35.561

18.324
23.084
1.295
762
43.465

14.654
27.505
6.235
1.461
49.855

18.821
23.090
1.351
1.120
44.382

8.a
16.b
19.b
9
10
11
24.a

603
187
3.700
51.424
3.482
25.286
3.812
88.494
124.055

600
437
5.246
2.746
3.293
23.196
4.090
39.608
83.073

621
2.654
4.681
3.025
3.955
73.807
4.381
93.124
142.979

600
437
5.246
1.836
3.293
23.196
4.090
38.698
83.080

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Balanços patrimoniais
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Obrigações por aquisições de investimentos
Fornecedores e outras contas a pagar
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Dividendos a pagar
Total do passivo circulante
Não Circulante
Arrendamento Mercantil
Obrigações por aquisições de investimentos
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de incorporação reversa
Reserva legal
Reserva de lucros
Patrimônio líquido
Patrimônio líquido dos não controladores
Total do Passivo
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Nota

12
24.b
15
13
25
14
8.b

Controladora
30/06/2021
31/12/2020

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

44
485
8.541
2.061
1.003
12.982
6.855
84
2.886
34.941

91
460
2.784
154
10.809
2.801
591
2.484
20.174

44
764
8.540
3.051
603
16.922
8.265
937
5.567
44.693

91
460
2.785
154
10.815
2.801
591
2.484
20.181

24.b
15
8.b
16

3.751
22.563
1.909
1.165
29.388

3.962
2.375
1.032
7.369

4.140
22.563
1.913
8.551
37.167

3.962
2.375
1.032
7.369

17.a

47.740
1.373
10.613
59.726

37.433
10.307
1.373
6.417
55.530

47.740
1.373
10.613
59.726

37.433
10.307
1.373
6.417
55.530

-

-

1.393

-

64.329
124.055

27.543
83.073

81.860
142.979

27.550
83.080

17.b

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações dos resultados
Períodos findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020
(Em milhares de reais)
Nota

Controladora
30/06/2021
30/06/2020

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto

20
21

58.829
(24.934)
33.895

42.320
(22.600)
19.720

61.631
(27.742)
33.889

42.386
(22.653)
19.733

Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos

21
21
21

(13.345)
(3.389)
7

(10.696)
(4.428)
97

(14.040)
(3.446)
(5)

(10.901)
(4.428)
97

17.168

4.693

16.398

4.501

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas financeiras líquidas

22
22

(840)
520
(320)

(424)
286
(138)

(864)
530
(334)

(425)
295
(130)

Resultado de equivalência patrimonial

9.b

(338)

(163)

189

22

16.510

4.392

16.253

4.393

(4.351)

(1.503)

(4.181)

(1.504)

(1.546)
(5.897)

(171)
(1.674)

(1.502)
(5.683)

(171)
(1.675)

10.613

2.718

10.570

2.718

-

-

10.613

-

-

-

(43)

-

0,2033
0,2033

0,0523
0,0523

Resultado antes dos impostos
Despesa com imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social

19.a

Lucro líquido do período
Lucro atribuído aos acionistas da empresa
controladora
Lucro atribuído aos acionistas não controladores
Resultado por ação
Resultado por ação - básico (em R$)
Resultado por ação - diluído (em R$)

23

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Períodos findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020
(Em milhares reais)
Controladora
30/06/2021
30/06/2020
Resultado líquido do período
Total de resultados abrangentes

10.613
10.613

2.718
2.718

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020
10.570
10.570

2.718
2.718

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020
(Em milhares de reais)
Reserva de lucros
Capital
social

Reserva de
incorporação

Reserva legal

Reserva para
investimentos

Lucros
(Prejuízos)
acumulados
2.718
(2.718)
-

Total
Patrimônio
líquido
48.616
(537)
2.718
50.797

Participação
de não
controladores
-

Total
Patrimônio
líquido
48.616
(537)
2.718
50.797

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Dividendos adicionais
Resultado líquido do período
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 30 de junho de 2020

37.433

10.307

876

37.433

10.307

876

(537)
2.718
2.181

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Aumento de capital com reserva de
incorporação
Dividendos adicionais
Resultado líquido do período
Transferência para reserva de lucros
Participação de não controladores
Saldo em 30 de junho de 2021

37.433

10.307

1.373

6.417

-

55.530

-

55.530

10.307
47.740

(10.307)
-

1.373

(6.417)
10.613
10.613

10.613
(10.613)
-

(6.417)
10.613
59.726

(43)
1.436
1.393

(6.417)
10.547
1.436
61.119

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020
(Em reais)
Nota
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido das operações
Ajustes para:
Imposto de renda e contribuição social diferido
Despesa com imposto de renda e contribuição social corrente
Depreciação/Amortização
Resultado da venda de ativos imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Despesa de juros com empréstimos, financiamentos e arrendamento
Despesa de juros com atualização de contingências
Provisão (reversão) para perdas estimadas de créditos de liquidação
duvidosa
Provisão para contingência
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Fornecedores e outras contas a pagar
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos, financiamentos
Pagamento de processos trabalhistas/civil
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa gerado (aplicado) pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Adições por aquisição de investimento
Adição de imobilizado
Adição de intangível
Dividendos recebidos
Fluxo de caixa (aplicado) nas atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
Pagamento de arrendamento mercantil
Dividendos pagos
Participação de não controladores
Caixa (aplicado) nas atividades de financiamento

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

10.613

2.718

10.570

2.718

1.546
4.351
2.372
37
338
276
54

171
1.503
2.748
10
163
168
47

1.502
4.181
2.800
37
(189)
281
54

171
1.504
2.748
10
(23)
168
47

7.c

20

320

199

320

16.a

286

34

330

34

1.821
(360)
(3.617)
(596)
249
276
(724)
849
2.174
3.174
(505)

(10.941)
194
(218)
101
(83)
(260)
377
(149)
3.875
765
(314)

(4.615)
(378)
(4.906)
(596)
(2.218)
276
264
449
6.109
4.758
348

(10.999)
199
(168)
101
(83)
(261)
377
(118)
3.831
764
(315)

(276)
(207)
(3.937)
18.214

(168)
15
(1.425)
(349)

(281)
(207)
(3.937)
14.831

(168)
15
(1.425)
(553)

(17.913)
(752)
(3.657)
(22.322)

(791)
(1.405)
(2.196)

(12.815)
(752)
(3.657)
356
(16.868)

(791)
(1.405)
(2.196)

(48)
(186)
(6.014)
(6.248)

(195)
(305)
(1.375)
(1.875)

(48)
(186)
(3.332)
1.436
(2.130)

(195)
(305)
(1.375)
(1.875)

(10.356)

(4.420)

(4.167)

(4.624)

18.324
7.968
(10.356)

15.059
10.639
(4.420)

18.821
14.654
(4.167)

15.673
11.049
(4.624)

19.a
19.a
21
10.a/11
9.b
22

7
8
16.b
13
14

10
11
17.b

12
14.b
17.b

(Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho
(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa

Controladora
30/06/2021
30/06/2020

6
6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstração do Valor Adicionado
Períodos findos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020
(Em reais)

Receitas
Vendas de serviços
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
Reversão / (Constituição)
Insumos adquiridos de terceiros
(inclui os valores dos impostos – ICMS, PIS e
COFINS)
Custos dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / Recuperação de valores ativos
Outras
Valor adicional bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzidos pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Remuneração de Capitais Próprios
Lucros retidos / Prejuízo do período
Participação dos não-controladores nos lucros
retidos (só p/ consolidação)

Controladora
30/06/2021
30/06/2020
61.277
43.478
61.282
43.786
15
12

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020
64.211
43.544
64.229
43.852
2
12

(20)

(320)

(20)

(320)

(11.212)

(10.893)

(12.176)

(10.898)

(2.526)
(8.060)
(248)
(378)
50.065
(2.372)
47.693
182
(338)
520
47.875
(47.875)
(26.587)
(21.412)
(3.844)
(1.331)
(9.835)
(9.831)
(4)
(840)
(840)
(10.613)
(10.613)

(2.145)
(7.716)
(886)
(146)
32.585
(2.748)
29.837
123
(163)
286
29.960
(29.960)
(22.175)
(17.345)
(3.615)
(1.215)
(4.643)
(4.597)
(46)
(424)
(424)
(2.718)
(2.718)

(2.531)
(8.950)
(273)
(422)
52.035
(2.800)
49.235
719
189
530
49.954
(49.954)
(28.665)
(23.114)
(4.124)
(1.427)
(9.855)
(9.842)
(13)
(864)
(864)
(10.570)
(10.613)

(2.145)
(7.721)
(886)
(146)
32.646
(2.748)
29.898
317
22
295
30.215
(30.215)
(22.392)
(17.520)
(3.645)
(1.227)
(4.680)
(4.634)
(46)
(425)
(425)
(2.718)
(2.718)

-

-

43

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional
A Interplayers Soluções Integradas S.A. ("Companhia" ou “Interplayers”), possui sede na Avenida
Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1.566, Jurubatuba, São Paulo, Estado de São Paulo. As
Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período findo
em 30 de junho de 2021 abrangem a Companhia e suas controladas, e investimentos em empresas
coligadas (conjuntamente referidas como “o Grupo” e individualmente como “entidades do Grupo”)
descritas na Nota Explicativa nº 5.
O Grupo tem como objetivo social a prestação de serviços de:
 Administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica,
higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios, empresas
administradoras de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios eletrônicos e internet;
 Prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;
 Prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria,
suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares
as páginas eletrônicas; e
 Locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de promoção de vendas e
merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; seleção
e agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de material
promocional; assessoria e consultoria em informática.

2.

Base de preparação
a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo IASB (IFRS).
A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela
diretoria em 16 de setembro de 2021.
b) Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no
custo histórico, exceto pelos ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação--continuação
c) Impactos da Covid nas Demonstrações Financeiras
A dinâmica social e econômica mundial sofreram fortes alterações em 2020, resultado da
pandemia de Covid-19, motivando reações de governos e bancos centrais, incluindo o Brasil,
com pacotes de ajuda e estímulos de modo a atenuar os efeitos econômicos decorrentes da
pandemia, ainda que provoquem volatilidade nos mercados e nas perspectivas econômicas
para 2021.
Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais as companhias estão
expostas, em especial aos eventos econômicos que tenham relação com a continuidade dos
negócios e/ou às estimativas contábeis levadas à efeito entre as medidas adotadas pela
companhia destacam-se:
(i) adoção a prática do trabalho remoto (home office). Criação de um canal direto para garantir
que todos os colaboradores estivessem devidamente equipados e trabalhando de forma
adequada, criação de um processo de comunicação com orientações para proporcionar ao
colaborador uma melhor adaptação no trabalho em casa. E encontros virtuais para debater
temas atuais, bem como momentos de descontração, tudo em um ambiente virtual e seguro.
(ii) O desenvolvimento de soluções tecnológicas na área da saúde, como a Telemedicina, não
é algo que surgiu a partir da pandemia do Covid-19, que só fez com que o assunto retornasse
à pauta de maneira prioritária. Com o isolamento social como forma de evitar uma propagação
maior do vírus e para manter o bom gerenciamento da saúde da população, a telemedicina
foi reconhecida no País, em caráter excepcional, pelo Conselho Federal de Medicina e o
Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.989 de 16 de abril de 2020. A regulamentação é
válida apenas durante o período de emergência da pandemia, mas a expectativa do mercado
é a de que se mantenha posteriormente.
O Grupo continua monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o
momento não sofreu impacto financeiro material.

Análise de impactos nas demonstrações financeiras
Diante do cenário atual de incertezas na economia, ocasionado pela pandemia do Covid-19 e
em atendimento aos Ofícios Circulares CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 e nº 03/2020, a
Companhia revisou as principais estimativas contábeis e estão apresentadas ao longo das
notas explicativas, com destaque:
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2.

Base de preparação--continuação
c) Impactos da Covid nas Demonstrações Financeiras--continuação
i.

Avaliação de provisão para perda esperada: A Companhia avalia com base em análise
da natureza das contas a receber envolvidas, considerando perdas históricas, expectativa
de recebimento dos títulos, cenário econômico e riscos envolvidos em cada situação.
Cabe ressaltar que a Administração permanece acompanhando o cenário econômico e
avaliando eventuais impactos que podem causar reflexo na mensuração das perdas
estimadas.

ii.

Avaliação de impairment de ativos intangíveis com vida útil indeterminada: A
Companhia avaliou as premissas e indicadores de recuperabilidade de seus ativos para
a unidade geradora de caixa da empresa e não identificou mudanças significativas em
relação ao teste de impairment realizado para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020.

iii.

Recuperabilidade dos tributos diferidos: A recuperabilidade do saldo dos tributos
diferidos ativos é revisada anualmente ou quando não for provável a disponibilidade de
lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo o ativo ou parte dele. Na avaliação
da Administração, o atual cenário, impactado pelo Covid-19, não afetou as projeções de
lucros futuros tributáveis, permitindo a recuperabilidade de créditos nos próximos anos.

d) Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que
é a moeda funcional da Companhia. Transações em moeda estrangeria são convertidas para
a respectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
e)

Uso de estimativas e julgamentos
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas é necessário realizar
julgamentos e utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações.
As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em
outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas continuamente. Os resultados reais
podem apresentar variações em relação às estimativas.

f)

Continuidade operacional
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 com base nos fatos e circunstâncias
existentes nestas datas, a Administração avaliou a capacidade da Companhia e do Grupo em
continuar operando normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade
de geração de fluxo de caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e,
assim dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a
sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram
preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
a) Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras do
Grupo em 30 de junho de 2021. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data
de aquisição, sendo esta, a data na qual a Companhia obtém controle, e continuam a ser
consolidadas até a data em que esse controle deixa de existir.
O controle é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com
base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por
meio do poder exercido em relação à investida.
Especificamente, o Grupo controla uma investida se, e apenas se, tiver:
 Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhes garantem a atual capacidade
de dirigir as atividades pertinentes da investida);
 Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
 A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar
suporte a essa presunção e quando o Grupo tiver menos da maioria dos direitos de voto de uma
investida, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder
em relação a uma investida, inclusive:
 O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direitos de voto;
 Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
 Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto do Grupo (investidor).
O Grupo avalia periodicamente se exerce controle ou não de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle
anteriormente mencionados.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas
controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso resultar em prejuízo aos
acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações
financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do
Grupo. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo
grupo, relacionados com transações entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na
consolidação.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3.

Principais políticas contábeis--Continuação
a) Base de consolidação--Continuação
Se o Grupo perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer
componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença
resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é
reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido. Ativo, Passivo e
Resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver controle até
a data em que o Grupo deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos do Grupo em suas controladas
são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial.
b) Receita operacional
As receitas do Grupo têm origem no licenciamento de uso de software e na prestação de
serviços de consultoria e treinamento em informática, mensageria e call center.
O licenciamento de uso de software compreende na disponibilização aos clientes, das
soluções tecnológicas pertencentes a Empresa.
A mensageria consiste na disponibilização aos clientes, de uma plataforma para troca de
mensagens entre sistemas e pessoas.
Os serviços de call center tratam-se da oferta de estrutura física – como espaço físico,
computadores etc – estrutura tecnológica – como sistemas e processos – e recursos humanos,
para atendimento telefônico utilizado pelos contratantes principalmente para atendimento de
seus clientes ou colaboradores.
As consultorias em informática referem-se à prestação serviços técnicos especializados, de
forma a suportar e/ou orientar os clientes quantos as suas demandas de tecnologia.
Os treinamentos em informática compreendem no preparo e instruções dos clientes quanto ao
uso das soluções tecnológicas disponibilizadas pela Companhia. Os treinamentos podem
ocorrer durante a implantação de uma solução, ou a qualquer momento, por solicitação do
Cliente.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3.

Principais políticas contábeis--Continuação
b) Receita operacional--Continuação
Os reconhecimentos das receitas acontecem de duas formas distintas:
1.
As receitas advindas do licenciamento de uso de software, Mensageria e Call Center são
registradas tão logo sejam atingidas todas as seguintes situações:
 A assinatura do contrato e a disponibilização dos recursos para o cliente;
 O valor das transações possa ser mensurado de maneira confiável, de acordo com as

definições contratuais;
 Todos os riscos e benefícios inerentes a operação, sejam transferidos para o adquirente;
 Existam benefícios econômicos prováveis gerados em favor da Companhia

Essas receitas são reconhecidas mensalmente, pelo período de vigência do contrato
comercial.
2.
Os serviços de consultoria e treinamento em informática tem suas receitas reconhecidas
no resultado mensalmente, diretamente à medida que os serviços são prestados.

Os registros de todas essas operações são efetuados acordo com o regime de competência.

c) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras do Grupo compreendem:
 Receita de juros;
 Despesa de juros;
 Ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado;
 Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros;
 Perdas de valor justo em contraprestação contingente classificada como passivo financeiro.
A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado por meio do método dos juros
efetivos.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
d) Benefícios a empregados
Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação legal ou construtiva
presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado, e
a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
e)

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do período corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente
de R$240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do período.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios, ou a itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
(i) Despesa com imposto de renda e contribuição social correntes
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do período e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido
no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado
dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua
apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou
substantivamente decretadas na data do balanço.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
f)

Imposto de renda e contribuição social
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos
O valor dos tributos diferidos é gerado por diferenças temporárias na data do encerramento do
período entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis, prejuízos fiscais
e bases negativas de contribuição social.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis,
créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro
tributável esteja disponível, inclusive com base em estratégias de planejamentos estratégicos,
societário e tributário, para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e
créditos e perdas tributárias não utilizadas possam ser utilizados, exceto: (i) quando o tributo
diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento
inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios e, na
data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e (ii) sobre as
diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas, impostos
diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferenças
temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível para que
as diferenças temporárias possam ser utilizadas.
O valor contábil dos tributos diferidos ativos é revisado em cada data do encerramento do
exercício e baixado na extensão em que não seja mais provável que lucros tributáveis estejam
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado.
Tributos diferidos ativos baixados são revisados a cada data de encerramento do exercício e
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitam
que os ativos tributários diferidos sejam recuperados.
Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias,
exceto: (i) quando o tributo diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um
ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da
transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e (ii) sobre as diferenças
temporárias tributárias relacionadas com investimentos em controladas, em que o período da
reversão das diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que as diferenças
temporárias não sejam revertidas no futuro próximo.
Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados à alíquota de tributo que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo seja realizado ou o passivo liquidado, com base nas alíquotas
do imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do encerramento do período.

26

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
f) Imposto de renda e contribuição social--Continuação
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos
Os ativos e passivos fiscais diferidos não são descontados a valor presente e são
classificados no balanço patrimonial como não circulantes, independentemente da
expectativa de realização.
Os efeitos fiscais de itens registrados diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos
igualmente no patrimônio líquido. Itens de tributo diferido são reconhecidos de acordo com
a transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangente ou diretamente no
patrimônio líquido.
Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos
são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.
A recuperabilidade do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada anualmente ou quando
não for provável a disponibilidade de lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo
o ativo ou parte dele. Na avaliação da Administração, o atual cenário, impactado pelo
Covid-19, não afetou as projeções de lucros futuros tributáveis, permitindo a
recuperabilidade de créditos nos próximos anos.
g) Imobilizado
i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao
valor recuperável (impairment).
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios
econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.
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3.Principais políticas contábeis--Continuação
iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
conforme o IAS 16/CPC 27 – Ativo Imobilizado. A depreciação é reconhecida no resultado. E
os terrenos não são depreciados.
h) Imobilizado
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros

10 anos
3 anos
10 anos
10 anos
4-8 anos

A vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício e, ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
i)

Ativos intangíveis e ágio
i)

Combinação de negócios e Goodwill
Quando a Companhia adquire o controle de um investimento, utiliza os procedimentos de
uma combinação de negócios para contabilizar o investimento, seguindo as orientações
do IFRS 3/CPC 15 – Combinação de Negócios.
Para determinar o custo da aquisição a Companhia considera a soma de todos os valores
a serem pagos/transferidos pela aquisição do controle da adquirida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição.
Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não
controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos
líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são
contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida
ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão
ser reconhecidas de acordo com o CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos financeiros, na
demonstração do resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
A cada combinação de negócios a Companhia identifica e determina:
a) identificação do adquirente;
b) determinação da data de aquisição;
c) reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos
assumidos e das participações societárias de não controladores na adquirida; e
d) reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.
Para reconhecimento do ágio (goodwill) a Companhia inicialmente, mensura o ágio como
sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos
adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Caso a
contraprestação seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença
será reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
O ágio é mensurado pelo custo deve ser deduzido de quaisquer perdas acumuladas do
valor recuperável, para qual a Companhia realizará testes do valor recuperável. O ágio
adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a
cada unidade geradora de caixa da Companhia se espera que seja beneficiada pela
sinergia da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida
ser atribuídos a esta unidade.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa
unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da
operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas
circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada em
relação à unidade geradora de caixa mantida.
O Grupo efetua anualmente a análise dos indicativos de perda para os ativos intangível,
bem como efetuaram o estudo de recuperabilidade, calculando o valor em uso da unidade
geradora de caixa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não foi
identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos
não financeiros.
ii)

Pesquisa e desenvolvimento e softwares desenvolvidos internamente
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de
desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou
processo for tecnicamente e comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros
forem prováveis, e se o Grupo tiver a intenção e recursos suficientes para concluir o
desenvolvimento e usar ou vender o ativo. O prazo de vida útil é determinado
considerando a funcionalidade, tecnologia, arquitetura, credibilidade, usabilidade e força
no mercado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
Os demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.
Após o reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por
redução ao valor recuperável. A amortização é iniciada quando o desenvolvimento é
concluído e o ativo encontra-se disponível para uso pelo período dos benefícios
econômicos futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor recuperável do ativo
é testado anualmente.
A amortização de software desenvolvido para uso interno foi registrada em despesas
gerais e administrativas e a amortização de software desenvolvido para cliente foi
registrada em custo dos serviços. Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao
custo menos amortização acumulada e perdas de seu valor recuperável.
iii) Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável.
iv) Amortização
A amortização é calculada para reduzir o custo de itens do ativo intangível, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens. A amortização é geralmente reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. As
vidas úteis estimadas são as seguintes:
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Software e licença de software
Direitos adquiridos de software
Carteira de clientes

1-5 anos
5 anos
7 anos

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data
de balanço e ajustados caso seja apropriado. Mudanças na vida útil estimada ou no
consumo esperado dos benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados, são
contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o
caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos
intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria
de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
v)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os
outros gastos, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

m) Instrumentos financeiros
O Grupo adotou o IFRS 9/CPC 48 - instrumentos financeiros em substituição ao IAS 39/CPC
38. As alterações relacionadas a essas políticas contábeis estão descritas a seguir:
i)

Ativos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios
do Grupo para a gestão destes ativos financeiros.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa
sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de
principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado,
independentemente do modelo de negócio adotado. O modelo de negócios do Grupo para
administrar ativos financeiros se refere a como ela gerencia seus ativos financeiros para
gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão
da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um
prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares)
são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete
a comprar ou vender o ativo.

ii)

Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
 Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou

31

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
 O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo
a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) o Grupo transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; ou (b) o Grupo nem transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o
controle do ativo.
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra
um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da
propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a reconhecer o
ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, o Grupo
também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são
mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos pelo Grupo.
iii) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia deve reconhecer uma provisão para perdas de créditos esperadas em ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado aos quais devem ser aplicados os requisitos
de redução ao valor recuperável.
Os novos requisitos de redução de valor recuperável objetivam reconhecer perdas de
crédito esperadas para todos os instrumentos financeiros, se na data do balanço, o risco
de crédito de instrumento financeiro não apresentar aumento significativo, deve ser feita
a mensuração da provisão para perdas para esse instrumento financeiro ao valor
equivalente às perdas de crédito esperadas para 12 meses e para os quais houve
aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessário uma
provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição,
independentemente do momento da inadimplência.
iv) Passivos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou
menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado,
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar e
empréstimos e financiamentos.
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3. Principais políticas contábeis—Continuação
m) Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
v)

Passivos financeiros ao custo amortizado
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando
os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros
efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou
ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros
efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa
financeira na demonstração do resultado.

vi) Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando
um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente
modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores
contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.
vii) Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal
atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção
de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
n)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
n)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados
ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo
médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O
valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base em
transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas om ativos
semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de
avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por
indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre
outros indicadores disponíveis.

o)

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a
curto prazo com alta liquidez e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Esses
saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou outros fins. O Grupo considera equivalentes de caixa uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita
a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo,
por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

p)

Provisões
Provisões são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, que é provável que uma saída de
recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma
estimativa razoável do montante dessa obrigação possa ser efetuada. As provisões são
atualizadas até a data do encerramento do exercício pelo montante provável da perda,
observada a natureza de cada provisão.

q)

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

34

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

3.

Principais políticas contábeis--Continuação
r) Arrendamentos Mercantis
Com a vigência do IFRS 16/CPC 06(R2), a forma de mensuração e contabilização dos
contratos de arrendamentos foram alteradas. O método utilizado foi retrospectivo modificado
onde o efeito cumulativo da adoção é reconhecido na data da aplicação inicial.
O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento.
Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período em troca de contraprestação.
O Grupo aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de
baixo valor.
O Grupo reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento
e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes.
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na
data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução
ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de
arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento
reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados
até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de
direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos, conforme abaixo:
 Sede da Companhia: 4 a 8 anos.
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3.

Principais políticas contábeis--Continuação
r) Arrendamentos Mercantis--Continuação
Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para o Grupo ao
final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção de compra,
a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de uso
também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Vide políticas contábeis para a redução
ao valor recuperável de ativos não financeiros na nota 3.i.
Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos
fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice
ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos
de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente
certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se
o prazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Os
pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no período
em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a sua taxa de
empréstimo incremental, que é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao pedir
emprestado, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para
obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar,
conforme definição contida no IFRS 16/CPC 06 (R2), na data de início porque a taxa de juro
implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os
pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de
arrendamento é reapresentado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em
pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar
tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra
do ativo subjacente.
Arrendamentos de curto prazo
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo os seus
arrendamentos de curto prazo de equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de
arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham
opção de compra).
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4. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda estão
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para períodos
anuais iniciados em 1º de janeiro de 2021 ou após essa data, e não houve impacto significativo
nas Demonstrações Financeiras da Companhia, as quais estão demonstradas a saber:
Pronunciamento
Alterações no CPC 15 (R1)/ IFRS 3: Definição de
negócios

Revisão CPC 00 (R2)

Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48:
Reforma da Taxa de Juros de Referência

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios
Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento.

Alteração no IAS 1/CPC 26 (R1), IAS 8 / CPC 23:
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Descrição
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.
Conceitos e orientações sobre
apresentação e divulgação, bases de
mensuração, objetivos do relatório
financeira e informação útil.
As alterações aos Pronunciamentos CPC
38 e CPC 48 fornecem isenções que se
aplicam a todas as relações de proteção
diretamente afetadas pela reforma de
referência da taxa de juros. Uma relação
de proteção é diretamente afetada se a
reforma suscitar incertezas sobre o
período ou o valor dos fluxos de caixa
baseados na taxa de juros de referência
do item objeto de hedge ou do instrumento
de hedge.
As alterações preveem concessão aos
arrendatários na aplicação das orientações
do CPC 06 (R2) sobre a modificação do
contrato de arrendamento, ao contabilizar
os benefícios relacionados como
consequência direta da pandemia Covid19.
Alteração da definição
(emendas a IAS 1 e IAS 8)

de

material

Impacto
Não teve impacto sobre as
demonstrações financeiras
individuais e consolidadas,
mas podem impactar períodos
futuros caso a Companhia
ingresse em quaisquer
combinações de negócios.
Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações
financeiras individuais e
consolidadas.
Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações
financeiras individuais e
consolidadas.

A Companhia e suas
controladas negociaram
postergação de pagamentos
que não impactaram o
passivo de arrendamento e
não configuraram modificação
de contrato que impactassem
materialmente o resultado.
Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações
financeiras
individuais
e
consolidadas.
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4.

Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda estão
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia-Continuação
Novas normas e interpretações ainda não adotas
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das
demonstrações financeiras são divulgadas abaixo:
Normas e Emendas a Normas
IFRS 1/CPC 43 (R1) - First- time Adoption of
International Financial Reporting Standards / Adoção
pela primeira vez das normas internacionais de
relatório financeiro.
IFRS 3/CPC 15 (R1) - Business Cobinations /
Combinações de negócios.
IFRS 9/CPC 48 - Financial Instruments / Instrumentos
Financeiros.
IFRS 10/CPC 36 (R3) and IAS 28/CPC 18 (R2) Investment Entities: applying the Consolidation
Exception / Aplicando a Exceção na Consolidação.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
financeiras.
IAS 1/CPC 27 - Ativo Imobilizado / Property, Plant and
Equipment
IAS 37/CPC 25 - Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets / Provisões, Passivos Contingentes
e Ativos Contingentes.
IFRS 17/CPC 50 - Insurance contracts / Contratos de
Seguros - irá substituir a IFRS 4/CPC 11.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
financeiras.
IAS 12/CPC 32 - Income taxes/ Tributos sobre o lucro

Vigências
Alterado por melhorias anuais para as
normas IFS 2018-2020 (subsidiária como
adotante pela primeira vez)
Alterado por referência à estrutura conceitual
(emendas à IFRS 3)
Alterado pelas melhorias anuais das normas
IFRS 2018-2020 (taxas no teste '10% 'para
desreconhecimento de passivos financeiros)
Alteração: data efetiva das emendas a IFRS
1o e IAS 28
Alterado pela classificação do passivo como
circulante ou não circulante (emendas à IAS
1)
Alterado por imobilizado - Produto antes do
uso pretendido (emendas à IAS 16)
Alterado por contratos onerosos - Custo de
cumprimento de um contrato (emendas à IAS
37)
Alterado para assegurar que uma entidade
forneça informações relevantes que
representem de forma fidedigna a essência
desses contratos.
O IASB adia a data efetiva de Classificação
de Passivos como Atual ou Não Atual
(Alteração à IAS 1)
Alterado por impostos diferido relacionado a
ativos e passivos decorrentes de uma única
transação (alterações à IAS 12)

1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
A definir
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2023
1º de janeiro de
2023
1º de janeiro de
2023

Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia.
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5.

Empresas do Grupo
a)

Aquisições de Empresas
Síntese
Em 03 de maio de 2021 a Companhia adquiriu 7,41% de participação da empresa Síntese –
Licenciamento de Programa para Compras online S.A., empresa desenvolvedora de uma
plataforma de compras voltada para a gestão de suprimentos na área de saúde.
A compra de 909 Ações de Preferenciais de Classe C pelo valor de R$ 999, totalmente
integralizado ao capital, pagos no ato, pela emissão de ações e refere-se à primeira tranche
dos investimentos. A Companhia poderá realizar uma segunda tranche em até 12 meses da
data da primeira, adquirindo mais 909 Ações de Preferenciais de Classe C, aumentando sua
participação para 12,5%, se atendidas as condições previstas no Instrumento Particular de
Acordo de Investimentos e Outras Avenças.
O ágio apurado de R$ 797 mil compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
provenientes das sinergias decorrentes da aquisição e alinhados com a estratégia da
Companhia.
O investimento foi avaliado como influência significativa, classificada como coligada.
Top Down
Em 02 de junho de 2021 a Companhia adquiriu 75% de participação da empresa Top Down
Consultoria e Projetos S.A., empresa desenvolvedora de sistemas personalizados para gestão
das operações em diversos segmentos, sendo referência em sistemas de gestão para
operadoras de saúde.
O valor da aquisição foi de R$ 48.017 distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000 mil a vista,
(ii) R$ 3.017 mil em 90 dias, sujeito a ajuste de preço conforme condições estabelecidas em
contrato; (iii) R$ 19.000 mil a serem pagos em 2022, 2023 e 2024, e (iv) R$ 9.000 mil como
preço retido em favor da compradora com relação a indenização assumida pela vendedora e
que será pago até 2026 ou até a solução da demanda. As parcelas do Preço de Compra serão
atualizadas pela variação de 100% (cem por cento) do CDI, desde a data de fechamento até
a data de efetivo pagamento de cada uma das parcelas.
Os ativos adquiridos identificados e os passivos assumidos preliminares ao seu valor justo, o
ágio e o custo da participação que impactaram as demonstrações financeiras consolidadas de
30 de junho de 2021 estão demonstrados a seguir:
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5. Empresas do Grupo--Continuação
a)

Aquisições de Empresas--Continuação
Valor justo
Ativo Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Ativos identificáveis
Carteira de Clientes
Software
Marca
Não Concorrência
Passivo circulante
Passivo não circulante
Provisões e empréstimos
Passivos contingentes assumidos
Ativos e passivo líquidos
Custo de aquisição
Participação de não controladores
Ágio na Operação

31/05/2021
14.718
6.396
6.082
2.240
5.577
24.426
7.089
11.754
3.739
1.844
9.846
4.708
4.708
3.031
27.136
48.017
1.436
22.316

A aquisição da Top Down contribuiu no consolidado com uma receita líquida no valor de R$
2.777 para o mês de junho de 2021.
Os ativos e passivos a valor justo apresentados acima são preliminares e se novas
informações obtidas dentro do prazo de um ano, a contar da data da aquisição, sobre fatos e
circunstâncias que existiam na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados,
ou qualquer provisão adicional que existia na data de aquisição, a contabilização da aquisição
será revista.
O ágio apurado de R$ 22.316 mil compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
provenientes das sinergias decorrentes da aquisição e alinhados com a estratégia da
Companhia.
As contraprestações contingentes foram registradas ao valor justo na data de aquisição e
estão sendo apresentadas na nota 16.
Custos de transação no valor de R$231 foram reconhecidos na demonstração do resultado
como despesas gerais e administrativas.
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5. Empresas do Grupo--Continuação
b)

Estrutura do Grupo
As Demonstrações Financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Interplayers
Soluções Integradas S.A. e de suas controladas a seguir relacionadas:
Controladas
Ponto Extra Serviços Temporários Ltda.
ECS Participações Ltda.
Top Down Consultoria e Projetos S.A.

Abreviação
P.E.S.M.
ECS Par.
TD

Percentual de participação
30/06/2021
31/12/2020
100%
100%
75%

100%
100%
-

As demonstrações financeiras não consolidam as seguintes empresas investidas:
Investidas

Abreviação

ECS Informática Ltda. (*)
Síntese – Licenciamento de Programa para Compras online S.A. (**)
Startups Growth (***)

ECS Inf.
Síntese
ACE

Percentual de participação
30/06/2021
31/12/2020
50%
7,41%
-

50%
-

(*) A Interplayers possui participação indireta na ECS Informática através de sua controlada ECS Participações. A Interplayers
através da ECS Participações não detém o poder de controlar a investida ECS Informática, porém possui influência significativa
pois participam nas definições de distribuições de dividendos e sobre a estrutura societária da Companhia. Desta forma a ECS
Participações contabiliza este investimento utilizando o método de equivalência patrimonial.
(**) Apesar de não deter o controle da Síntese, detém influência significativa, conforme definido no parágrafo 5 do IAS 28/CPC
18 (R2), pois conforme o acordo de acionistas, a Companhia participa nas definições de distribuições de dividendos e sobre a
estrutura societária da investida. Desta forma a Interplayers deve contabilizar este investimento utilizando o método de
equivalência patrimonial, conforme definido no parágrafo 16 do IAS 28/CPC 18 (R2).
(***) Em 2018, a Companhia iniciou o programa Tech Health em conjunto com a Aceleradora de Startups e Inovação Corporativa,
conhecida como ACE, para incentivar startups que tenham soluções consistentes e complementar às teses do Grupo, de forma
que, no futuro venham a integrar ou complementar suas soluções.
Estes investimentos são avaliados pelo método de custo pois não houve aquisição de participação. No final da aceleração em
maio de 2022, a Companhia tem o direito de: (i) decidir por 10% da participação acionária, (ii) apenas convidar a startup a ser
parceiro estratégico, ou (iii) abandonar qualquer tipo de participação. A Companhia monitora periodicamente os resultados da
startup e possui a expectativa de adquirir a participação acionária conforme previsto em contrato, não havendo expectativas de
perdas a serem consideradas até o momento.
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6.

Caixa e equivalente de caixa

Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
1.662
1.917
6.306
16.407
7.968
18.324

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
5.340
2.015
9.314
16.806
14.654
18.821

As aplicações financeiras correspondem às operações automáticas da conta corrente junto às
instituições financeiras que a Companhia opera, possuem baixo risco de crédito, são
remuneradas em condições e taxas normais de mercado de 94% até 101% do Certificado de
Depósito Interbancários (CDI) a.a. em 30 de junho de 2021 (96% até 101% em 31 de dezembro
de 2020.)

7.

Contas a receber de clientes
a)

Em moeda nacional
Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Em moeda nacional:
De terceiros
Clientes faturados
Clientes a faturar
(-) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa

17.162
4.451
21.613
(371)
21.242

21.197
2.238
23.435
(351)
23.084

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

19.623
8.432
28.055
(550)
27.505

21.203
2.238
23.441
(351)
23.090

O contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços
no curso normal das atividades do Grupo.
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber apresentou
apenas um cliente com concentração de 10% do saldo total.
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7. Contas a receber de clientes- Continuação
b)

Abaixo estão descritos os recebíveis
Vencimentos dos recebíveis
Saldos vencidos:
Até 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 210 dias
Acima de 210 dias até 365 dias
Total vencidos
Total a vencer
Total recebíveis

c)

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
315
158
228
1
702
20.911
21.613

1.943
471
168
2.582
20.853
23.435

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
438
244
303
0
985
27.070
28.055

1.943
471
168
2.582
20.859
23.441

Movimentação das perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa
Abaixo movimentação do saldo das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa é
como se segue:

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 30 de junho de 2020
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Adição por aquisição de investimento.
Saldo em 30 de junho de 2021

Controladora
(1.328)
(1.208)
888
(1.648)
(1.042)
2.339
(351)
(984)
964
(371)

Consolidado
(1.328)
(1.208)
888
(1.648)
(1.042)
2.339
(351)
(984)
964
(179)
(550)

A Companhia determina suas perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa considerando
as perdas históricas e expectativa de recebimento dos títulos em atraso. Adicionalmente, considera
para perdas efetivas todos os títulos vencidos a mais de 210 dias.
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8.

Impostos a recuperar e a recolher
a)

Impostos a recuperar

INSS a recuperar (*)
Outros impostos a recuperar
Imposto de Renda e CSLL (**)
PIS e COFINS a recuperar
Circulante
Não Circulante

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
469
606
289
287
4.730
978
24
24
5.512
1.895
4.909
603

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
692
613
308
288
5.512
1.026
344
24
6.856
1.951

1.295
600

6.235
621

1.351
600

(*) Crédito fiscal de INSS decorrente das operações do Grupo
(**) Antecipações de impostos em homologação para compensação

b)

Impostos a recolher

ISS a recolher
PIS e COFINS a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Imposto de renda retido na fonte
Parcelamento federal a recolher (*)
Circulante
Não Circulante

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
544
470
494
456
4.828
891
57
52
2.841
3.307
8.764
5.176
6.855
1.909

2.801
2.375

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
921
470
1.124
456
5.225
891
63
52
2.845
3.307
10.178
5.176
8.265
1.913

2.801
2.375

(*) Em 2019 a Companhia ingressou em um parcelamento de tributos federais – IRPJ, CSLL e COFINS no valor total de R$ 4.656,
sendo R$ 3.253 o principal e R$ 1.402 de multa e juros, sendo a Selic o índice de correção monetária. A quitação será efetuada em 60
parcelas, sem utilização de créditos fiscais. Os juros incorridos em 2021, até 30 de junho foi de R$ 35. Durante o ano de 2020 os juros
foram de R$ 54. Os pagamentos estão em dia, com 35 parcelas a vencer, o último pagamento ocorrerá em maio de 2024. Não há
apresentação de garantias de qualquer natureza.
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9.

Investimentos
a)

Composição dos investimentos

Empresas:

Controladora
30/06/2021
31/12/2020

Abr.

Top Down
Ponto Extra Serviços Temporários
ECS Participações
Síntese
Startups Growth

TD
P.E.S.M.
ECS Par.
Síntese
ACE

Empresas:
ECS Informática
Síntese
Startups Growth

47.507
358
2.411
998
150
51.424

376
2.220
150
2.746

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
1.876
1.686
999
150
150
3.025
1.836

Abr.
ECS Inf.
Síntese
ACE

b) Movimentação dos investimentos
Na Controladora
Em 31 de Dezembro de 2019
Resultado de equivalência patrimonial
Em 30 de junho de 2020
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2020
Aquisição de participação
Ágio de participação
Resultado de equivalência patrimonial
Em 30 de junho de 2021
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P.E.S.M.
579
(186)
393
(17)
376
(18)
358

ECS Par.
1.743
23
1.766
454
2.220
191
2.411

ACE
150
150
150
150

Top
Down
4.307
43.710
(510)
47.507

Síntese
202
797
(1)
998

Total
2.472
(163)
2.309
437
2.746
4.509
44.507
(338)
51.424
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9. Investimentos--Continuação
b)

Movimentação dos investimentos--Continuação

No Consolidado
Em 31 de Dezembro de 2019
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos provisionados
Em 30 de junho de 2020
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos provisionados
Dividendos deliberados desproporcional
Em 31 de Dezembro de 2020
Aquisição de participação
Ágio sobre a participação
Resultado de equivalência patrimonial
Em 30 de junho de 2021

c)

ECS Inf.
1.563
73
(51)
1.585
403
(305)
3
1.686
191
1.877

ACE

Síntese
150
150
150
150

202
797
(1)
998

Total
1.713
73
(51)
1.735
403
(305)
3
1.836
202
797
(189)
3.025

Sumário das informações financeiras das controladas e coligada

Empresas controladas
Porcentagem de participação

30/06/2021
ECS Par.

P.E.S.M.

TD

100%

100%

75%

Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos
Participação do grupo nos ativos líquidos

360
(8)
358
358

535
1.876
2.411
2.411

14.799
5.672
(10.152)
(4.747)
5.572
4.179

Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado

54
(18)
(18)
(18)

192
191
191
191

2.782
(171)
(171)
(128)

31/12/2020
Empresas controladas
Porcentagem de participação

46

P.E.S.M.

ECS Par.

100,00%

100,00%

Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Ativos líquidos
Participação do grupo nos ativos líquidos

382
(6)
376
376

534
1.686
2.220
2.220

Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado

98
203
203
203

479
(477)
(477)
(477)
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9. Investimentos--Continuação
c)

Sumário das informações financeiras das controladas e coligadas--Continuação
Empresas investidas
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos líquidos
Outros ajustes - Distribuição Demais Sócios
Ágio
Valor contábil na participação de controlada e controlada em
conjunto
Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado

Empresas investidas
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos líquidos
Outros ajustes - Distribuição Demais Sócios
Ágio
Valor contábil na participação de controlada e controlada em
conjunto
Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado
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30/06/2021
ECS Inf.
Síntese
50,00%
7,41%
2.939
3.259
567
250
(1.111)
(664)
(469)
(119)
1.926
2.725
963
202
(283)
1.187
795
1.867

997

4.161
(381)
(381)
(191)

626
(12)
(12)
(1)

31/12/2020
ECS Inf.
50,00%
2.387
535
(761)
(469)
1.692
846
1.187
2.033
7.738
958
958
479

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

10.

Imobilizado

Controladora
Custo
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

1.236
3.483
1.732
1.421
6.365
14.237

233
471
87
791

(59)
(59)

1.469
3.895
1.732
1.421
6.452
14.969

3
10
68
90
171

(14)
(14)

1.472
3.891
1.800
1.421
6.542
15.126

748
4
752

(81)
(81)

1.472
4.558
1.800
1.421
6.546
15.797

(941)
(2.806)
(1.074)
(1.052)
(4.982)
(10.855)
3.382

(54)
(233)
(65)
(60)
(80)
(492)
299

58
58
(1)

(995)
(2.981)
(1.139)
(1.112)
(5.062)
(11.289)
3.680

(55)
(242)
(62)
(59)
(135)
(553)
(382)

9
9
(5)

(1.050)
(3.214)
(1.201)
(1.171)
(5.197)
(11.833)
3.293

(52)
(243)
(65)
(57)
(146)
(563)
189

81
81
-

(1.102)
(3.376)
(1.266)
(1.228)
(5.343)
(12.315)
3.482

(*) A Companhia, desde 2018, realiza melhorias em sua sede administrativa. Os gastos dispendidos estão registrados na rubrica “Benfeitorias em imóveis de terceiros” e a sua
amortização é realizada de acordo com o período do contrato de aluguel.
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10.

Imobilizado—Continuação

Consolidado
Custo
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Adição por
aquisição de
investimento

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

1.236
3.483
1.732
1.421
6.365
14.237

233
471
87
791

(59)
(59)

1.469
3.895
1.732
1.421
6.452
14.969

3
10
68
90
171

(14)
(14)

1.472
3.891
1.800
1.421
6.542
15.126

360
803
384
1.158
2.705

748
4
752

(81)
(81)

1.832
5.361
1.800
1.805
7.704
18.502

(941)
(2.806)
(1.074)
(1.052)
(4.982)
(10.855)
3.382

(54)
(233)
(65)
(60)
(80)
(492)
299

58
58
(1)

(995)
(2.981)
(1.139)
(1.112)
(5.062)
(11.289)
3.680

(55)
(242)
(62)
(59)
(135)
(553)
(382)

9
9
(5)

(1.050)
(3.214)
(1.201)
(1.171)
(5.197)
(11.833)
3.293

(258)
(568)
(384)
(1.008)
(2.218)
487

(54)
(249)
(65)
(57)
(152)
(577)
175

81
81
-

(1.362)
(3.950)
(1.266)
(1.612)
(6.357)
(14.547)
3.955

(*) A Companhia, desde 2018, realiza melhorias em sua sede administrativa. Os gastos dispendidos estão registrados na rubrica “Benfeitorias em imóveis de terceiros” e a sua
amortização é realizada de acordo com o período do contrato de aluguel.

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos imobilizado, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade,
calculando o valor em uso da unidade geradora de caixa da empresa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não
foi identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.
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11. Intangível
Controladora
Custo
Ágio de combinação de negócios
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Amortização acumulada
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31 de
dezembro de
2019

Adições

Baixas

Saldo em 30 de
junho de 2020

Adições

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

Baixas

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

11.007
13.666
4.797
30
10.571
9.310
49.381

1.299
106
1.405

(15)
(15)

11.007
14.950
4.903
30
10.571
9.310
50.771

3.388
494
3.882

-

11.007
18.338
5.397
30
10.571
9.310
54.653

3.651
7
3.658

(37)
(37)

11.007
21.952
5.404
30
10.571
9.310
58.274

(7.210)
(4.475)
(9.978)
(6.530)
(28.193)
21.188

(424)
(306)
(594)
(575)
(1.899)
(494)

6
6
(9)

(7.628)
(4.781)
(10.572)
(7.105)
(30.086)
20.685

(496)
(297)
(575)
(1.368)
2.514

(3)
(3)
(3)

(8.124)
(5.081)
(10.572)
(7.680)
(31.457)
23.196

(683)
(273)
(575)
(1.531)
2.127

(37)

(8.807)
(5.354)
(10.572)
(8.255)
(32.988)
25.286

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos intangíveis, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade,
calculando o valor em uso da unidade geradora de caixa da empresa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não
foi identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.
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11. Intangível - Continuação
Consolidado
Custo
Ágio de combinação de negócios
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Amortização acumulada
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2020

Adições

Baixas

Adição por
aquisição de
investimento

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

11.007
13.666
4.797
30
10.571
9.310
49.381

1.299
106
1.405

(15)
(15)

11.007
14.950
4.903
30
10.571
9.310
50.771

3.388
493
3.881

-

11.007
18.338
5.396
30
10.571
9.310
54.652

22.316
2.191
3.739
11.754
1.844
7.089
48.933

3.650
6
3.656

(37)
(37)

33.323
24.142
5.402
3.769
22.325
1.844
16.399
107.204

(7.210)
(4.475)
(9.978)
(6.530)
(28.193)
21.188

(424)
(306)
(594)
(575)
(1.899)
(494)

6
6
(9)

(7.628)
(4.781)
(10.572)
(7.105)
(30.086)
20.685

(496)
(296)
(575)
(1.367)
2.514

(3)
(3)
(3)

(8.124)
(5.080)
(10.572)
(7.680)
(31.456)
23.196

(26)
(27)
48.906

(685)
(273)
(62)
(196)
(31)
(668)
(1.915)
1.741

(37)

(8.835)
(5.353)
(62)
(10.768)
(31)
(8.348)
(33.397)
73.807

** As adições por aquisição de investimento referem-se à aquisição da Top Down e estão especificados na nota 5.
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Saldo em 31
de dezembro
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11. Intangível--Continuação
Foi efetuado teste de recuperação do ágio em 31 de dezembro de 2020, com base no valor
presente nos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da unidade geradora de caixa da
empresa considerando o orçamento anual para o exercício corrente e o planejamento de longo
prazo até 5 anos. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo avaliou as
premissas utilizadas em 31 de dezembro de 2020 para recuperabilidade de seus ativos e não
identificou a necessidade de provisão para perda nas demonstrações financeiras intermediárias.
Veja a seguir as mais relevantes utilizadas no teste:
 Crescimento das vendas: 6,0% a.a.
 Obtenção de ganhos de escala no crescimento dos custos fixos.
 A taxa de desconto nominal antes de impostos utilizada foi de 14,11%.
 As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para cinco anos e perpetuidade
com taxa de crescimento de 3,0%.
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12. Empréstimos e financiamentos
a)

Empréstimos e financiamentos

Circulante
Em moeda nacional
Com terceiros
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos

30/06/2021
Não
Circulante

44
44

Total

-

Circulante

44
44

31/12/2020
Não
Circulante

91
91

-

Total

91
91

Os contratos de financiamento não contêm cláusulas de garantias.
b)

Movimentação dos empréstimos

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Financiamento

Em moeda nacional
Capital de giro
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos com
terceiros

c)

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 30 de
junho de 2021

91
91

6
6

(48)
(48)

(6)
(6)

44
44

Saldo em 31 de
dezembro de 2019

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

615
184

18
6

(147)
(48)

(18)
(6)

468
136

799

24

(195)

(24)

604

Pagamento
de juros

Saldo em 30 de
junho de 2020

Covenants financeiros

Os contratos em aberto de financiamentos e capital de giro, não possuem cláusulas restritivas em 30
de junho de 2021.
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13. Fornecedores e outras contas a pagar
Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Em moeda nacional:
De terceiros
Outras contas a pagar (*)

2.003
58
2.061

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

2.686
98
2.784

2.993
58
3.051

2.687
98
2.785

(*) Valores referentes a prestações de serviços de consultoria em marketing, conforme nota explicativa 25d

14. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Salários a pagar
Provisão de Férias e encargos
13º salários a pagar
Programa de Participação nos Resultados (PPR)
Outras Obrigações a pagar
Provisão créditos INSS (*)

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
1.717
1.617
3.428
2.578
1.207
2.144
1.902
46
311
4.440
4.401
12.982
10.809

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
3.782
1.620
4.744
2.580
1.765
2.144
1.902
47
312
4.440
4.401
16.922
10.815

(*) Refere-se à provisão de INSS constituída sobre créditos previdenciários tomados pela Companhia, para os quais a administração
está desenvolvendo análises complementares sobre os mesmos e considerou adequado o seu registro como obrigação.

15. Obrigações por aquisição de investimentos
As obrigações por aquisição dos investimentos referem-se a valores devidos aos acionistas
anteriores das empresas adquiridas negociadas com pagamento parcelado ou por retenção de
garantia. As obrigações estão registradas no passivo circulante e não circulante, conforme segue:
Controladora / Consolidado
Preço a pagar
Total
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Obrigações por aquisição de investimento
Total

31.103
31.103

31.103
31.103

Circulante
Não Circulante

8.541
22.563

8.541
22.563
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16. Provisão para contingências
a)

Contingências

Provisão para contingências

Fiscais

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2021

Provisão para contingências

Cíveis

279
3
282
9
291
(8)
2
285

Fiscais

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adição por aquisição de investimento
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2021

279
3
282
9
291
7.342
(8)
2
7.627

Controladora
Trabalhistas
6
(6)
-

Cíveis

Consolidado
Trabalhistas
6
(6)
-

Total

485
40
15
45
585
87
(178)
248
742
295
(207)
51
881

770
33
15
48
866
87
(178)
257
1.032
287
(207)
53
1.165

Total

485
40
15
45
585
248
(178)
86
741
339
(207)
51
924

770
34
15
48
867
248
(178)
95
1.032
7.342
331
(207)
53
8.551

Perda possível
Perda Possível em 31/12/2020
Perda Possível em 31/03/2021

Fiscais
2.305
2.315

Controladora
Cíveis
Trabalhistas
305
1.691
305
1.691

Total
4.301
4.301

Perda possível
Perda Possível em 31/12/2020
Perda Possível em 31/03/2021

Fiscais
2.305
5.346

Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
305
1.691
305
1.691

Total
4.301
7.332
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16. Provisão para contingências--Continuação
a) Contingências--Continuação
A Companhia tem ações de natureza tributária e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificado pela Administração como possível com base na avaliação de seus assessores
legais, para as quais não há provisão constituída, sendo os montantes aqueles divulgados
acima. Abaixo demonstramos as ações de probabilidade de perdas possíveis:
Fiscais
Dentre os processos individualmente relevantes da controladora, destacam-se:
(i)
Em abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, autuou a Companhia devido
a um Processo Administrativo com auto de infração em que a autoridade fazendária aplicou
multa isolada com base na receita bruta, com fundamento nos artigos 28 e 44, II, da alínea
"b", da Lei n.º 9.430/96, ante a suposta falta de recolhimento de estimativas de abril a
dezembro de 2011. O Processo Administrativo está aguardando o julgamento para
impugnação e está avaliado com risco de perda possível. O valor envolvido em 30 de junho
de 2021 é de R$ 1.379 (R$ 1.371 em 31 de dezembro de 2020).
(ii) Em 2016, a Companhia foi autuada por infração ao § 1º, do art. 61 do RICMS/00, eis que
se creditou, em outubro de 2007, sem comprovar a origem do crédito. Apesar de não ter
localizado, no momento da fiscalização, a nota fiscal que embasava o crédito, era proveniente
de operação de transferência de créditos de sua filial, porém não foi identificado a escrituração
da Nota fiscal de transferência. O valor envolvido como probabilidade de perda possível em
30 de junho de 2021 era de R$ 872 (R$ 872 em 31 de dezembro de 2020).
(iii) Em 2019, a Companhia recebeu a cobrança de multa por compensação não
homologada, calculada no percentual de 50% sobre o valor do direito creditório em discussão
no Processo Administrativo 10880.946.115/2018-75. O valor envolvido como probabilidade de
perda possível em 30 de junho de 2021 era de R$ 64 (R$ 62 em 31 de dezembro de 2020).
No consolidado a Companhia destaca:
iv) Sua controlada Top Down possui auto de infração referente a uma cobrança de ISS,
recolhimento com insuficiência pôr operações realizadas em período intermitente de fevereiro
de 2003 a janeiro de 2005 no valor de R$ 2.835, e outro processo relativos a discussão de
alíquotas de ISS para operações de serviços de processamento de dados ou congênere no
valor de R$ 196. Estes valores estão contabilizados como passivos contingentes pela alocação
do preço de compra.
Os valores das ações tributárias com probabilidade de perda possível totalizam R$ 5.346 em
30 de junho de 2021 (R$ R$ 2.305 em 31 de dezembro de 2020).
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16. Provisão para contingências--Continuação
a) Contingências--Continuação
Trabalhistas
Os processos trabalhistas classificados como de perda possível se referem aos processos
movidos por ex-empregados da Companhia requerendo créditos trabalhistas, bem como exempregados de empresas prestadoras de serviços pleiteando, tanto reconhecimento de vínculo
empregatício, como demais crédito trabalhistas.
A redução no exercício de 2019, refere-se, principalmente, a alteração da avaliação de
probabilidade de perda dos processos para remoto, conforme avaliação e acompanhamento
realizado pelos advogados externos da Companhia.
Dentre os processos individualmente relevantes destaca-se:
(i) Ação trabalhista movida por prestador de serviço que alega vínculo empregatício com a
declaração da unicidade contratual. O processo encontra-se em fase recursal. O montante
pleiteado atualizado em 30 de junho de 2021 é de R$ 427 (R$ 427 em 31 de dezembro de
2020).
Os valores das ações trabalhistas com probabilidade de perda possível totalizam R$ 1.691 em
30 de junho de 2021 (R$ 1.691 em 31 de dezembro de 2020).
Cíveis
Os processos de natureza cível classificados como de perda possível se referem,
principalmente, a ações ajuizadas por clientes sob a alegação de determinados problemas na
prestação de serviços oferecidos aos clientes, rescisões contratuais e cobranças feitas
indevidamente. Não há ações que se destacam individualmente. Os valores das ações cíveis
totalizam R$ 305 em 30 de junho de 2021 (R$ 305 em 31 de dezembro de 2020).

b) Depósitos judiciais

Fiscais
Trabalhistas
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Controladora
30/06/2021
31/12/2020
9
9
178
428
187
437

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
2476
9
178
428
2654
437
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17. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Composição
Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$
37.433, representado por 52.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A composição acionária da Companhia está apresentada da seguinte forma:
Acionistas em 30 de junho 2021 e 31 de dezembro de 2020
Ória Tech 1 Fundo de Investimentos em Participações
Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.

%
25%
75%

Ações
13.000
39.000
52.000

Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme
definido no Estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação nas
deliberações da Companhia.
Em 30 de junho de 2021, a Companhia aprovou o aumento de capital social da companhia
mediante capitalização do saldo da reserva de capital constituída em razão da incorporação,
pela Companhia, da Pharma Link Participações S.A. no valor de R$ 10.307. O capital da
Companhia passa a ser de R$ 47.740.

b)

Natureza e propósito das reservas
b.1) Reserva de Lucros
A Companhia opta por manter em reserva de lucros todo o excedente de resultados depois de
constituídas a reserva legal e a provisão para distribuição dos dividendos, em consonância
com os preceitos da Lei das Sociedades por Ações e conforme disposto nos parágrafos 1º, 2º
e 3º do artigo 23 do Estatuto Social, para eventual posterior distribuição como proventos aos
acionistas. Todas as destinações dos lucros são anualmente aprovadas em Assembleia dos
Acionistas.
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17. Patrimônio Líquido --Continuação
b)

Natureza e propósito das reservas
b.2) Distribuição de dividendos
O estatuto social da Companhia prevê ainda a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido, conforme apurados nos exercícios sociais a seguir,
abaixo apresentamos o cálculo referente a 31 de dezembro de 2020:
30/06/2021
Lucro líquido do exercício da controladora
Constituição da reserva legal (Artigo 193 da Lei nº. 6.404)
Lucro líquido após apropriação da reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
Dividendos adicionais propostos

31/12/2020

10.613
10.613

9.935
497
9.438

6.417
6.417

2.484
537
3.021

Em ATA da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de 2021, foi
aprovada a distribuição de dividendos adicionais intermediários no valor de R$ 6.417,
referentes ao lucro líquido apurado em no exercício de 2020 e baixado da conta de
reserva de lucros da Companhia no exercício de 2021. Os dividendos adicionais foram
pagos no próprio mês de fevereiro de 2021.
b.3) Reserva Legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do
exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim
assegurar a integralidade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital social.
Em 31 de dezembro de 2020 foi constituído um aumento na reserva legal no montante
de R$ 497 correspondente a 5% do lucro líquido do exercício.
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18. Instrumentos financeiros
a)

Classificação contábil e valores justos
Abaixo é apresentada uma tabela de comparação por classe de valor contábil e do valor
justo dos instrumentos financeiros do Grupo:
Consolidado
Valor contábil
Valor Justo
30/06/2021
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2020

Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Caixa e Equivalentes de Caixa
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento
Dividendos a pagar
Partes relacionadas

Nota
Explicativa

Nível

27.505
14.654
42.159

23.090
18.821
41.911

27.505
14.654
42.159

23.090
18.821
41.911

7
6

2
1

44
4.904
3.035
31.103
2.940
603
42.629

91
4.422
2.785
2.484
154
9.935

44
4.904
3.035
31.103
2.940
603
42.629

91
4.422
2.785
2.484
154
9.936

12
24
13
15
17.b

2
2
2
2
2

Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem
significativamente dos valores justos.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento
poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em
uma venda ou liquidação forçada.
 Contas a receber de clientes e fornecedores se aproximam de seu respectivo valor contábil
em grande parte devido ao vencimento no curto prazo destes instrumentos.
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
a)

Classificação contábil e valores justos-- Continuação
 Empréstimos e financiamentos, arrendamentos mercantis e contas a pagar por aquisições
são corrigidos conforme contrato e representam o saldo a ser liquidado na data do
encerramento das obrigações contratuais.

b)

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
 Risco de crédito;
 Risco de liquidez; e
 Risco de mercado.
Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração da Companhia tem a responsabilidade global para o
estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar
os riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados,
e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento
de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de
mercado e nas atividades do Grupo.
i)

Riscos de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou
uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
Exposição ao risco de crédito
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
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Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
14.654
27.505
42.159

18.821
23.090
41.911
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros -- Continuação
Os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia (caixa e equivalentes de caixa)
encontram-se atualizados por índices financeiros equivalentes àqueles em vigor no
mercado na data dos balanços, sendo avaliados por sua Administração como de riscos
mínimos, pois as operações são realizadas com instituições financeiras de reconhecida
solidez e dentro de limites aprovados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
A Companhia possui uma carteira de clientes bastante diversificada e estabelece uma
estimativa de provisão para perdas com base em histórico de comportamento de
pagamento e em análises extensivas dos riscos de crédito dos respectivos clientes e que
representa sua estimativa de perdas incorridas em relação às contas a receber
(divulgações adicionais são fornecidas na NE 7).
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros-- Continuação
ii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez
suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais
como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação do
Grupo.
O Grupo utiliza o custeio baseado em atividades para precificar seus serviços, que auxilia
no monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa
sobre investimentos.
O Grupo busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros
investimentos altamente negociáveis em um montante superior as saídas de caixa para
liquidação de passivos financeiros (outros que não “Fornecedores”) para os próximos
60 dias.
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em aplicações
financeiras em títulos de renda fixa, não aplicando seus recursos em operações no
mercado aberto (bolsa de valores).

ii)

Risco de liquidez
Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no
final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o
impacto dos acordos de compensação.

Consolidado
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento
Dividendos a pagar
Partes relacionadas
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Valor
contábil
44
4.904
3.035
31.103
2.484
603
42.173

Fluxo de
caixa
futuro,
incluindo
juros
44
4.904
3.035
31.103
2.484
603
42.173

6 meses
ou menos
44
538
3.035
3.000
2.484
603
9.704

6a
12meses
539
6.350
6.889

1 a 2 anos

2 a 5 anos

Mais que 5
anos

409
0
12.752
0
13.161

1.724
9.001
10.725

1.694
1.694
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
ii)

Risco de liquidez-- Continuação
Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Companhia
e de suas controladas, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes
significantemente diferentes.

iii) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas
de câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos do Grupo ou o valor
de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco
de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios de 30 de junho de
2021 e 31 de dezembro de 2020. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Risco da taxa de juros
A Companhia está exposta as variações nas taxas de juros, que são aplicadas aos seus
empréstimos e financiamentos. Para minimizar possíveis impactos advindos dessas
oscilações, a Companhia adota a política de negociação de taxa fixa.
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nos
outros investimentos financeiros.
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
iii) Risco de mercado--Continuação
Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros
remunerados por juros da Companhia na data das demonstrações financeiras era:
Perfil dos instrumentos financeiros
Instrumentos de taxa fixa
Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

Instrumentos de taxa variável
Ativos Financeiros
Aplicações financeiras
Passivos Financeiros
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento

(44)

(91)

9.314

16.805

2.449
31.103
33.552

2.784
2.784

c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros do Grupo são representados por caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber e a pagar, empréstimos e financiamentos, os quais estão registrados pelo
valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, ou pelo valor justo quando
aplicável, em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 Os principais riscos atrelados
às operações da Companhia estão ligados à variação do Certificado do Depósito
Interbancário (CDI) para as aplicações financeiras e fundos de investimentos de renda fixa.
i)

Ativos Financeiros

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual
o Grupo estava exposto na data base de 30 de junho de 2021, foram definidos 03 cenários
diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, o CDI médio é de
4,15% e foi definido como cenário provável (cenário I). A partir dele, foram calculadas
variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).
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18. Instrumentos financeiros--Continuação
c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros - Continuação
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira
foi 30 de junho de 2021, projetando um ano e verificando a sensibilidade do CDI com cada
cenário.
Consolidado
Operação
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

Saldo em 30 de
junho de 2021
9.314

Risco
Redução CDI

Cenário
Provável (I)

Cenário (II)

Cenário (III)

4,15%
387

3,11%
290

2,08%
193

ii) Passivos Financeiros
Com o objetivo de verificar a sensibilidade do indexador sobre as dívidas as quais a
Companhia está exposta na data base de 30 de de junho de 2021, foram definidos três
cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, o CDI
médio é de 4,15% em 30 de junho de 2021, foi definido o cenário provável (cenário I) e a
partir deste foi calculada variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração a
incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 30 de
junho de 2021. A data base utilizada para os empréstimos e financiamentos foi de 30 de
junho de 2021, projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade em cada
cenário.

Consolidado
Operação
Empréstimos e financiamentos
Obrigação por aquisição de
investimento
Despesa financeira
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Saldo em 30 de
junho de 2021

Risco

Cenário
Provável (I)

Cenário
(II)

Cenário
(III)

44

Aumento CDI

4,15%

5,19%

6,23%

31.103
31.147

Aumento CDI

4,15%
1.293

5,19%
1.616

6,23%
1.939
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19. Imposto de renda e contribuição social
a)

Conciliação da taxa efetiva

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota oficial de imposto %
Imposto de renda e contribuição social calculado pela alíquota oficial
Diferenças permanentes
Equivalência patrimonial
Saldo negativo de controladas

Controladora
30/06/2021
30/06/2020
16.510
4.393
(34%)
(34%)
(5.613)
(1.494)
(299)
(124)
15
(56)
(5.897)
(1.674)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(4.351)
(1.546)
(5.897)
(35,72%)

Alíquota efetiva

b)

Movimentação dos Impostos Diferido

a. Na Controladora
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

a. Na Controladora
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Amortização de mais valia
Impostos diferidos líquido ativos
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(1.503)
(171)
(1.674)
(38,11%)

Saldo em 31 de
dezembro de 2019
1.723
265
451
151
181
60
15
3.978
6.824
Saldo em 31 de
dezembro de 2020
1.847
634
119
55
181
113
8
2.289
5.246

Reconhecidos
no Resultado
24
275
109
69
18
(4)
(661)
(170)
Reconhecidos
no Resultado
39
98
7
57
31
(4)
(1.904)
130
(1.546)

Saldo em 30 de
junho de 2020
1.748
540
560
220
181
78
11
3.317
6.655
Saldo em 30 de
junho de 2021
1.886
731
126
112
181
144
4
385
130
3.699

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020
16.253
4.394
(34%)
(34%)
(5.526)
(1.494)
(158)
(124)
65
7
(64)
(64)
(5.683)
(1.675)
(4.181)
(1.502)
(5.683)
(34,97%)

(1.504)
(171)
(1.675)
(38,12%)
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19. Imposto de renda e contribuição social
a. No Consolidado
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Amortização de mais valia

a. No Consolidado
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Amortização de mais valia

Saldo em 31 de
dezembro de 2019
1.723
265
451
151
181
60
15
3.978
6.824
Saldo em 31 de
dezembro de 2020
1.847
634
119
55
181
113
8
2.289
5.246

Reconhecidos
no Resultado
24
275
109
69
18
(4)
(661)
(170)

Saldo em 30 de
junho de 2020
1.748
540
560
220
181
78
11
3.317
6.655

Reconhecidos
no Resultado
74
98
15
57
32
(4)
(1.904)
130
(1.502)

Saldo em 30 de
junho de 2021
2.768
731
187
150
181
144
4
385
130
4.680

a) Projeção de impostos diferidos
O ativo fiscal diferido possui o seguinte prazo estimado de realização:
Em 30/06/2021

Controladora

2021
2022
Total

20.

Consolidado

2.890
954
3.844

2.890
1.790
4.680

Receita operacional líquida
Controladora
30/06/2021
30/06/2020

30/06/2021

Consolidado
30/06/2020

Mercado nacional
Com terceiros
Prestação de serviços

66.780

48.313

70.023

48.387

(-) Impostos sobre vendas
Total de receita

(7.951)
58.829

(5.993)
42.320

(8.392)
61.631

(6.001)
42.386
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21. Custos e despesas por natureza
Controladora
30/06/2021
30/06/2020
Classificados como:
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Natureza
Mão de Obra Própria
Serviços com Terceiros
Depreciação e Amortização
Manutenção de Softwares
Manutenção/Conservação e Infraestrutura
Serviços com Datacenter/Telecom/Cloud
Viagens e Estadias
Baixas, perdas e recuperação de créditos
Outras receitas (despesas) operacionais
Indenização trabalhista
Despesas tributárias
Provisões para Contingências
Recuperação de Impostos
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Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

(24.934)
(13.345)
(3.389)
7
(41.661)

(22.600)
(10.696)
(4.428)
98
(37.626)

(27.742)
(14.040)
(3.446)
(5)
(45.233)

(22.653)
(10.901)
(4.428)
98
(37.884)

(28.072)
(4.838)
(2.372)
(2.988)
(1.405)
(1.276)
(85)
(268)
7
(207)
(24)
(133)
(41.661)

(23.674)
(4.356)
(2.749)
(2.142)
(1.392)
(1.297)
(745)
(1.208)
(3)
(55)
(97)
92
(37.626)

(30.231)
(5.661)
(2.800)
(2.862)
(1.475)
(1.405)
(92)
(293)
(5)
(207)
(24)
(178)
(45.233)

(23.921)
(4.357)
(2.749)
(2.142)
(1.399)
(1.297)
(747)
(1.208)
(3)
(57)
(96)
92
(37.884)
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22. Resultado financeiro
Controladora
30/06/2021
30/06/2020
Despesas financeiras
Juros com empréstimos e financiamentos
Despesas bancárias
Juros passivos de parcelamentos e tributos federais
Multa e juros sobre débitos tributários
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas com aplicações financeiras
Juros ativos sobre atualização de tributos a recuperar
Outras receitas financeiras
Receitas e despesas financeiras, líquidas

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

(275)
(232)
(122)
(165)
(46)
(840)

(168)
(120)
(28)
(82)
(26)
(424)

(280)
(234)
(139)
(165)
(46)
(864)

(168)
(121)
(28)
(82)
(26)
(425)

192
14
314
520

209
13
64
286

197
14
319
530

217
14
64
295

(320)

(138)

(334)

(130)

23. Lucro líquido por ação
O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores
de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
Consolidado
30/06/2021
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30/06/2020

Numerador
Lucro líquido do exercício

10.570

2.718

Denominador
Média ponderada de ações ordinárias - básico

52.000

52.000

Resultado por ação
Resultado por ação ordinária - básico (em R$)
Resultado por ação ordinária - Diluído (em R$)

0,2033
0,2033

0,0523
0,0523
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24. Arrendamentos Mercantis
A Companhia possui contratos classificados como arrendamentos que se enquadram no escopo
da IFRS 16/ CPC 06 (R2), que se tornou vigente a partir de 01 de janeiro de 2019.
Considerando os fluxos nominais incorporando a inflação futura projetada de 3,25% e um prazo
médio 9 anos descontados pela taxa incremental nominal, a Companhia teria em 30 de março de
2021, um incremento líquido de passivo de arrendamento de R$ 50 na controladora e R$ 59 no
consolidado.

a) Ativos de direito de uso
Intangível
Saldo Inicial
(+) Impacto da atualização anual do contrato
(-) Amortização de Ativos de Direto de uso
Adição por aquisição de investimento
Saldo

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.090
(278)
3.812

2.498
2.228
(636)
4.090

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.090
(278)
569
4.381

2.498
2.228
(636)
4.090

A amortização de Ativos de Direto de Uso referente aos períodos de seis meses findo em 30 de
junho de 2020 foi de R$ 358.
O passivo de arrendamento foi mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento
remanescentes, descontados pela utilização da taxa incremental de seus empréstimos. A taxa para
o arrendamento de direito de uso de imóveis é de 13,35 % a.a. O prazo final do arrendamento é
abril de 2028.

Passivos de Arrendamento
Passivo
Saldo Inicial
(+) Impacto da atualização anual do contrato
Baixa por pagamento dos passivos de arrendamento
Encargos Financeiros
Adição por aquisição de investimento
Saldo
Circulante
Não Circulante

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.423
(456)
269
4.236
485
3.751

2.675
2.228
(906)
425
4.422
460
3.962

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.423
(461)
274
668
4.904
764
4.140

2.675
2.228
(906)
425
4.422
460
3.962

O impacto dos encargos financeiros e da baixa por pagamento dos passivos de arrendamento para
os períodos de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$144.

24. Arrendamentos Mercantis
c) Fluxo de Pagamento em 30/06/2021
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Ano
Julho a dezembro de 2021
2022
2023
2024
2025
Acima de 5 anos
Valores não descontados
Juros embutidos
Saldo do Passivo de Arrendamento

Valor
456
912
912
912
912
2.127
6.229
(1.993)
4.236

25. Partes Relacionadas
a)

Controladora final
Os controladores finais do Grupo são Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Fernando Guerino
Cascardo e Carlos Alberto de Castro Dutra por meio da Intermarket Empreendimentos e
Participações Ltda.

b)

Remuneração do pessoal chave da Administração
Remuneração do pessoal-chave da Administração do Grupo inclui Pró-labore, Programa de
Participação nos Resultados (PPR) e assistência médica e ascende em 30 de junho de 2021
em R$ 2.510 e R$ 1.524 em 30 de junho de 2020.

c)

Recebimento operações alienadas em 2017 - Vitae Health Redes Sociais Ltda.
Em 15 de dezembro de 2017 foi formalizado a alienação da Sociedade Vitae health por
R$400.000, cujo pagamento à Interplayers se deu conforme cronograma abaixo:
 1ª parcela - 15 de dezembro de 2018 - R$ 150, recebimento integral no ano de 2018;
 2ª parcela - 15 de dezembro de 2019 - R$ 150, recebimento de R$ 50 no ano de 2019 e no
1º semestre de 2020 o valor de R$ 100;
 3ª parcela - 15 de dezembro de 2020 - R$100, recebimento no valor de R$ 70 no 2º semestre
de 2020, sendo acordado entre as partes o recebimento do saldo residual no valor de R$ 30
no decorrer de 2021.
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25. Partes relacionadas--Continuação
d)

Transações entre partes relacionadas--Continuação
Segue abaixo os saldos das transações entre empresas do Grupo:

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de Comunicações e
Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 13

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de Comunicações e
Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 13
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
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Controladora
31 de dezembro de 2020
Resultado em
Ativo
Passivo
30/06/2020
circulante
circulante
(6 meses)
30
154
2.230
19
30
154
2.249

Consolidado
31 de dezembro de 2020
Resultado em
Ativo
Passivo
30/06/2020
circulante
circulante
(6 meses)
30
154
2.230
30
154
2.230

-

98

966

-

98

966

-

98

966

-

98

966

Controladora
30 de junho de 2021
Ativo
Passivo
(Resultado em
circulante
circulante
6 meses)
30
1.003
2.754
25
30
1.003
2.779

Consolidado
30 de junho de 2021
Ativo
Passivo
(Resultado em
circulante
circulante
6 meses)
30
603
2.754
30
603
2.754

-

58

609

-

58

609

-

58

609

-

58

609

São transações entre compras e vendas realizadas entre as empresas.
Prestações de Serviços entre as empresas, referente desenvolvimentos de software.
Prestação de serviços entre empresas, referente a terceirização de mão de obra.
Prestação de serviços referentes a consultoria em marketing.
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26. Informações por segmentos
A Companhia efetuou a análise das informações por segmento de acordo com o CPC 22 / IFRS 8
– Informações por segmentos e concluiu que possui um único segmento operacional a ser
divulgado.

27. Cobertura de Seguros
O Grupo, com base na avaliação de seus consultores, mantém coberturas de seguros por
montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os
decorrentes de arrendamento mercantil e de responsabilidade civil. Abaixo demonstramos as os
limites das coberturas:
Ramo
Administradores e diretores - D&O
Empresarial
Incêndio tradicional
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Seguradora
Liberty Seguros
Sul América Seguros
Porto Seguro

Vigência
De
Até
01/02/2021
01/02/2022
16/07/2020
16/07/2021
10/03/2021
10/03/2022

Limite máximo de
responsabilidade
10.000
5.500
15.450

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

28. Eventos subsequentes
28.1. Aquisição de ações da Conecta Médico S.A. (“Conecta”)
Em 30 de julho de 2021 através do Termo de Aditamento e Fechamento do Acordo de Compra e Venda,
Investimento e Outras Avenças a Companhia adquiriu 3.000 ações da Conecta, que representam 25%
de participação no seu capital.
O valor total da operação é de R$ 1.800 mil, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 450 mil no ato, (ii)
R$ 1.350 mil a serem pagos em 4 parcelas iguais de 337,5 mil no ato, 90, 180 e 270 dias. As parcelas
do Preço de Compra não serão atualizadas.
A Conecta é uma plataforma de Telemedicina que integra médicos, pacientes e todo o sistema da
saúde. A empresa é nova com operações a partir de 2020. Arquitetura e estrutura do sistema foi
desenvolvida em uma plataforma moderna e flexível programada para integrações com múltiplos
sistemas e aplicações e projetada para suportar os diversos recortes de geração de receitas e
atendimento às demandas dos clientes e mercado.
28.2.

Participação (“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli

A Companhia, em 01 de julho de 2021, realizou um contrato de participação de investidora
(“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli, no valor total a R$ 510, com o objetivo
de promover o marketing e a marca da Interplayers junto a profissionais e participantes no segmento
de saúde e bem-estar. Foi feito um adiantamento no valor de R$ 150 e o investimento restante tem
como previsão o pagamento de R$ 100 em julho de 2021, R$ 100 em setembro de 2021 R$ 80 em
janeiro de 2022 e R$ 80 em maio de 2022.

Administração
Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor-Presidente
Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Luciana A da Paixão
Contador
CRC-1SP248028-6

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
30 de junho de 2021

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as
Demonstrações Financeiras
Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07
de dezembro de 2009, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as
informações individuais e consolidadas referentes ao período findo em 30 de junho de 2021.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
30 de junho de 2021

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do
Auditor Independente
Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07
de dezembro de 2009, os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as opiniões
expressas no relatório dos auditores independentes sobre as informações individuais e consolidadas
referentes ao período findo em 30 de junho de 2021.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Comentários da Administração da Interplayers – Soluções Integradas S.A., nos termos do inciso
IX do artigo 1º, Anexo 3, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme
alterada.
A Administração da Interplayers – Soluções Integradas S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no
inciso IX do artigo 1º, Anexo 3, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), apresenta abaixo seus comentários sobre as
diferenças das demonstrações financeiras auditadas da Companhia, referentes ao período de seis meses findo
em 30 de junho de 2021, apresentadas em conformidade com o inciso VIII do artigo 1º, Anexo 3, da Instrução
CVM nº 480, em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas em conformidade com o inciso VII do artigo
1º, Anexo 3, da Instrução CVM nº 480.
A Companhia está solicitando o registro como emissora de valores mobiliários, categoria “A”, perante a CVM,
bem como a adesão ao segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado e de admissão à negociação das ações da Companhia na B3.
Sendo assim, após a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a situação patrimonial da Companhia sofreu
alterações significativas, conforme principais razões demonstradas abaixo, e, portanto, a Companhia, com o
propósito de atender a Instrução CVM 480, auditou suas demonstrações financeiras referentes ao período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021. As movimentações destacadas abaixo resultam em alteração
significativa no Patrimônio Líquido da Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
Em 02 de junho de 2021, a Companhia adquiriu 3.450.000 quotas da Top Down Consultoria e Projetos S.A.,
perfazendo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social desta. Pela aquisição, a Companhia pagará o
valor de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), da seguinte forma:
(I)

R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) na data da aquisição;

(II)

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a ajuste de preço, a ser pago em 90 (noventa) dias
contados da data da aquisição, ou pelo prazo necessário para solução de qualquer disputa acerca
do ajuste de preço;

(III)

R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), a ser pago na data de 1º aniversário da
data de aquisição;

(IV)

R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), a ser pago na data de 2º aniversário da
data de aquisição;

(V)

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a ser pago na data de 3º aniversário da data de
aquisição; e

(VI)

R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), a ser pago até o 5º aniversário da data de aquisição.

As parcelas acima listadas, com exceção da primeira, sofrerão correção atualização pela variação de 100%
(cem por cento) do CDI, desde a data de aquisição até a data de efetivo pagamento.
Além dos itens acima evidenciados, não há outras alterações materiais entre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 e as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia,
referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, tendo ambas sido elaboradas pela
administração da Companhia de forma consistente de acordo com os princípios e práticas contábeis
estabelecidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, pelas normas da CVM, normas
e pronunciamentos do CPC – Comitês de Práticas Contábeis e demais normas aplicáveis.
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CARLOS ALBERTO DE CASTRO DUTRA

JOSÉ RICARDO VASCONCELLOS DE MORAES

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Diretor Financeiro

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidades)

Trimestre Atual
31/03/2021

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

52.000
0
52.000

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

1
1.01

Ativo Total

84.538

83.073

Ativo Circulante

45.509

43.465

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

21.128

18.324

1.01.03

Contas a Receber

21.731

23.846

1.01.03.01

Clientes

20.226

23.084

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.505

762

1.01.06

Tributos a Recuperar

2.650

1.295

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

1.02

Ativo Não Circulante

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

1.02.01.04

Contas a Receber

2.650

1.295

39.029

39.608

5.453

6.283

966

1.037

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber

364

437

1.02.01.04.03 Impostos a recuperar

602

600

4.487

5.246

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

4.487

5.246

1.02.02

Investimentos

2.667

2.746

1.02.02.01

Participações Societárias

1.02.01.07

Tributos Diferidos

2.667

2.746

1.02.02.01.02 Participações em Controladas

2.667

2.746

1.02.03

Imobilizado

7.215

7.383

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

3.264

3.293

1.02.03.02

Direito de Uso em Arrendamento

3.951

4.090

1.02.04

Intangível

23.694

23.196

1.02.04.01

Intangíveis

23.694

23.196
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

2
2.01

Passivo Total

84.538

83.073

Passivo Circulante

20.373

20.174

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

11.998

10.809

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

11.998

10.809

2.01.01.02.01 Salários, encargos e provisão para férias

7.578

6.408

2.01.01.02.02 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

4.420

4.401

2.01.02

Fornecedores

2.821

2.784

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

2.821

2.784

2.01.03

Obrigações Fiscais

4.408

2.801

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

4.408

2.801

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

541

551

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

68

91

68

91

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional
2.01.04.03

Financiamento por Arrendamento

473

460

2.01.05

Outras Obrigações

605

3.229

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

135

154

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas

135

154

2.01.05.02

470

3.075

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar

242

2.484

2.01.05.02.04 Adiantamento de clientes

228

591

Outros

2.02

Passivo Não Circulante

7.058

7.369

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

3.858

3.962

2.02.01.03

Financiamento por Arrendamento

3.858

3.962

2.02.02

Outras Obrigações

62

0

2.02.02.02

Outros

62

0

2.02.02.02.20 Adiantamento de clientes

62

0

2.02.03

Tributos Diferidos

2.142

2.375

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

2.142

2.375

2.02.04

Provisões

996

1.032

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

996

1.032

291

290

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas

705

742

2.03

Patrimônio Líquido

57.107

55.530

2.03.01

Capital Social Realizado

37.433

37.433

2.03.02

Reservas de Capital

10.307

10.307

2.03.02.02

Reserva Especial de Ágio na Incorporação

10.307

10.307

2.03.04

Reservas de Lucros

9.367

7.790

2.03.04.01

Reserva Legal

1.373

1.373

2.03.04.04

Reserva de Lucros a Realizar

7.994

6.417
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

28.170

22.044

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-12.185

-11.983

3.03

Resultado Bruto

15.985

10.061

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-7.712

-7.457

3.04.01

Despesas com Vendas

-1.399

-1.757

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-6.238

-5.667

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06

Resultado Financeiro

3.06.01

Receitas Financeiras

3.06.02

Despesas Financeiras

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

3.08
3.08.01
3.08.02

Diferido

-759

-95

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

5.352

1.616

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

5.352

1.616

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

5

93

-80

-126

8.273

2.604

-118

-76

345

143

-463

-219

8.155

2.528

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-2.803

-912

Corrente

-2.044

-817
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

4.01
4.03

Lucro Líquido do Período

5.352

1.616

Resultado Abrangente do Período

5.352

1.616
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

10.582

-396

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

9.384

4.076

6.01.01.01

Resultado líquido das operações

5.351

1.616

6.01.01.02

Imposto de renda e contribuição social diferido

759

95

6.01.01.03

Despesa com imposto de renda e contribuição social
corrente

2.044

817

6.01.01.04

Depreciação/Amortização

1.202

1.387

6.01.01.05

Resultado da baixa de ativos imobilizado e intangível

49

1

6.01.01.06

Resultado de equivalência patrimonial

80

126

6.01.01.07

Despesa de juros com empréstimos, financiamentos e
arrendamento

139

68

6.01.01.11

Provisão (reversão) para contingência

6.01.01.12

Provisão (reversão) para perdas estimadas de créditos de
liquidação duvidosa

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Contas a receber de clientes

6.01.02.03

Impostos a recuperar

6.01.02.05

Depósitos judiciais

6.01.02.06

Outras contas a receber

6.01.02.07

Fornecedores e outras contas a pagar

6.01.02.08
6.01.02.09
6.01.02.11

Adiantamentos de clientes

6.01.03

Outros

6.01.03.01
6.01.03.02
6.01.03.03

Imposto de renda e contribuição social pagos

-1.882

-843

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-1.579

-1.295

6.02.02

Adição de imobilizado

-255

-727

6.02.03

Adição de intangível

-1.324

-568

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

-6.199

-270

6.03.02

Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
e arrendamentos

-184

-270

6.03.03

Dividendos pagos

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

6.05.01
6.05.02

37

38

-277

-72

3.225

-3.556

3.135

-5.224

-1.356

-29

73

-13

-745

-126

17

631

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

1.190

1.393

Impostos e contribuções a recolher

1.212

82

-301

-270

-2.027

-916

Juros pagos com empréstimos, financiamentos

-71

-67

Pagamento de processos trabalhistas/civil

-74

-6

-6.015

0

2.804

-1.961

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

18.324

15.059

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

21.128

13.098
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

18.097

0

0

55.530

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

18.097

0

0

55.530

5.04

Transações de Capital com os Sócios

0

0

-3.774

0

0

-3.774

5.04.06

Dividendos

0

0

-3.774

0

0

-3.774

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

5.352

0

0

5.352

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

5.352

0

5.352

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

5.352

-5.352

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

5.352

-5.352

0

0

5.07

Saldos Finais

37.433

0

19.675

0

0

57.108
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/03/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

11.183

0

0

48.616

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

11.183

0

0

48.616

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

1.616

0

0

1.616

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

1.616

0

1.616

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

1.616

-1.616

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

1.616

-1.616

0

0

5.07

Saldos Finais

37.433

0

12.799

0

0

50.232
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

7.01
7.01.01

Receitas

29.488

22.879

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

29.355

22.806

7.01.02

Outras Receitas

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

7.02
7.02.01

8

1

125

72

Insumos Adquiridos de Terceiros

-5.541

-5.763

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-1.449

-1.068

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-4.109

-4.364

7.02.03

Perda/Recuperação de Valores Ativos

0

-273

7.02.04

Outros

17

-58

7.03

Valor Adicionado Bruto

23.947

17.116

7.04

Retenções

-1.202

-1.387

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-1.202

-1.387

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

22.745

15.729

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

265

17

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

-80

-126

7.06.02

Receitas Financeiras

345

143

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

23.010

15.746

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

23.010

15.746

7.08.01

Pessoal

12.533

11.478

7.08.01.01

Remuneração Direta

10.100

8.685

7.08.01.02

Benefícios

1.830

1.999

7.08.01.03

F.G.T.S.

603

794

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

4.663

2.433

7.08.02.01

Federais

4.660

2.392

7.08.02.03

Municipais

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

7.08.03.01

Juros

463

219

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

5.351

1.616

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

5.351

1.616

3

41

463

219
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

1
1.01

Ativo Total

84.549

83.079

Ativo Circulante

46.411

44.381

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

21.569

18.821

1.01.03

Contas a Receber

22.140

24.209

1.01.03.01

Clientes

20.234

23.090

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.906

1.119

1.01.06

Tributos a Recuperar

2.702

1.351

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

1.02

Ativo Não Circulante

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

1.02.01.04

Contas a Receber

1.02.01.04.02 Depósitos judiciais

2.702

1.351

38.138

38.698

5.453

6.283

364

437

364

437

5.089

5.846

602

600

1.02.01.07.02 Ativo fiscal diferido

4.487

5.246

1.02.02

Investimentos

1.776

1.836

1.02.02.01

Participações Societárias

1.02.01.07

Tributos Diferidos

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

1.776

1.836

1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto

1.776

1.836

1.02.03

Imobilizado

7.215

7.383

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

3.264

3.293

1.02.03.02

Direito de Uso em Arrendamento

3.951

4.090

1.02.04

Intangível

23.694

23.196

1.02.04.01

Intangíveis

23.694

23.196
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

2
2.01

Passivo Total

84.549

83.079

Passivo Circulante

20.384

20.180

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

12.008

10.814

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

12.008

10.814

2.01.01.02.01 Salários, encargos e provisão para férias

7.588

6.413

2.01.01.02.02 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

4.420

4.401

2.01.02

Fornecedores

2.821

2.785

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

2.821

2.785

2.01.03

Obrigações Fiscais

4.409

2.801

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

4.409

2.801

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

541

551

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

68

91

68

91

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional
2.01.04.03

Financiamento por Arrendamento

473

460

2.01.05

Outras Obrigações

605

3.229

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

135

154

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas

135

154

2.01.05.02

470

3.075

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar

242

2.484

2.01.05.02.04 Adiantamento de clientes

228

591

Outros

2.02

Passivo Não Circulante

7.058

7.369

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

3.858

3.962

2.02.01.03

Financiamento por Arrendamento

3.858

3.962

2.02.02

Outras Obrigações

62

0

2.02.02.02

Outros

62

0

2.02.02.02.04 Adiantamento de clientes

62

0

2.02.03

Tributos Diferidos

2.142

2.375

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

2.142

2.375

2.02.04

Provisões

996

1.032

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

996

1.032

291

290

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas

705

742

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

57.107

55.530

2.03.01

Capital Social Realizado

37.433

37.433

2.03.02

Reservas de Capital

10.307

10.307

2.03.02.02

Reserva Especial de Ágio na Incorporação

10.307

10.307

2.03.04

Reservas de Lucros

9.367

7.790

2.03.04.01

Reserva Legal

1.373

1.373

2.03.04.04

Reserva de Lucros a Realizar

7.994

6.417
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

28.196

22.065

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-12.212

-12.011

3.03

Resultado Bruto

15.984

10.054

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-7.711

-7.455

3.04.01

Despesas com Vendas

-1.399

-1.758

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-6.257

-5.821

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06

Resultado Financeiro

3.06.01

Receitas Financeiras

3.06.02

Despesas Financeiras

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

3.08
3.08.01
3.08.02

Diferido

-759

-95

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

5.352

1.616

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

5.352

1.616

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

5.352

1.616

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

0,04020

0,10640

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

0,04020

0,10640

5

93

-60

31

8.273

2.599

-118

-71

347

148

-465

-219

8.155

2.528

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-2.803

-912

Corrente

-2.044

-817
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

4.01
4.03

Lucro Líquido Consolidado do Período

5.352

1.616

Resultado Abrangente Consolidado do Período

5.352

1.616

4.03.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

5.352

1.616
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

10.526

-493

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

9.364

3.919

6.01.01.01

Resultado líquido das operações

5.351

1.616

6.01.01.02

Imposto de renda e contribuição social diferido

759

95

6.01.01.03

Despesa com imposto de renda e contribuição social
corrente

2.044

817

6.01.01.04

Depreciação/Amortização

1.202

1.387

6.01.01.05

Resultado da baixa de ativos imobilizado e intangível

49

1

6.01.01.06

Resultado de equivalência patrimonial

60

-31

6.01.01.07

Despesa de juros com empréstimos, financiamentos e
arrendamento

139

68

6.01.01.11

Provisão (reversão) para contingência

6.01.01.12

Provisão (reversão) para perdas estimadas de créditos de
liquidação duvidosa

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Contas a receber de clientes

6.01.02.03

Impostos a recuperar

6.01.02.05

Depósitos judiciais

6.01.02.06

Outras contas a receber

6.01.02.07

Fornecedores e outras contas a pagar

6.01.02.08
6.01.02.09
6.01.02.11

Adiantamentos de clientes

6.01.03

Outros

6.01.03.01
6.01.03.02
6.01.03.03

Imposto de renda e contribuição social pagos

-1.882

-843

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-1.579

-1.295

6.02.02

Adição de imobilizado

-255

-727

6.02.03

Adição de intangível

-1.324

-568

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

-6.199

-270

6.03.02

Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
e arrendamentos

-184

-270

6.03.03

Dividendos pagos

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

6.05.01
6.05.02

37

38

-277

-72

3.189

-3.496

3.133

-5.229

-1.353

2

73

-13

-787

-122

17

659

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

1.194

1.396

Impostos e contribuções a recolher

1.213

82

-301

-271

-2.027

-916

Juros pagos com empréstimos, financiamentos

-71

-67

Pagamento de processos trabalhistas/civil

-74

-6

-6.015

0

2.748

-2.058

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

18.821

15.673

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

21.569

13.615
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

18.097

0

0

55.530

0

55.530

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

18.097

0

0

55.530

0

55.530

5.04

Transações de Capital com os Sócios

0

0

-3.774

0

0

-3.774

0

-3.774

5.04.06

Dividendos

0

0

-3.774

0

0

-3.774

0

-3.774

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

5.352

0

0

5.352

0

5.352

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

5.352

0

5.352

0

5.352

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

5.352

-5.352

0

0

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

5.352

-5.352

0

0

0

0

5.07

Saldos Finais

37.433

0

19.675

0

0

57.108

0

57.108
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/03/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

11.183

0

0

48.616

0

48.616

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

11.183

0

0

48.616

0

48.616

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

1.616

0

0

1.616

0

1.616

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

1.616

0

1.616

0

1.616

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

1.616

-1.616

0

0

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

1.616

-1.616

0

0

0

0

5.07

Saldos Finais

37.433

0

12.799

0

0

50.232

0

50.232
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DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
31/03/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 31/03/2020

7.01
7.01.01

Receitas

29.514

22.900

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

29.381

22.827

7.01.02

Outras Receitas

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

7.02
7.02.01

8

1

125

72

Insumos Adquiridos de Terceiros

-5.529

-5.768

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-1.449

-1.068

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-4.097

-4.369

7.02.03

Perda/Recuperação de Valores Ativos

0

-273

7.02.04

Outros

17

-58

7.03

Valor Adicionado Bruto

23.985

17.132

7.04

Retenções

-1.202

-1.387

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-1.202

-1.387

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

22.783

15.745

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

287

179

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

-60

31

7.06.02

Receitas Financeiras

347

148

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

23.070

15.924

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

23.070

15.924

7.08.01

Pessoal

12.585

11.633

7.08.01.01

Remuneração Direta

10.135

8.814

7.08.01.02

Benefícios

1.846

2.017

7.08.01.03

F.G.T.S.

604

802

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

4.670

2.456

7.08.02.01

Federais

4.667

2.415

7.08.02.03

Municipais

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

7.08.03.01

Juros

464

219

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

5.351

1.616

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

5.351

1.616

3

41

464

219
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Comentário do Desempenho

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Informações trimestrais individuais e consolidadas
31 de março de 2021
Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Companhia” ou “Interplayers”) e suas controladas, controladas em conjunto (referidas como “Grupo
Interplayers”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao período de 3 meses findo em 31 de março 2021.
Mensagem da Diretoria Executiva
Apesar do recrudescimento dos casos e fatalidades trazidos pela Pandemia no primeiro trimestre do ano de
2021 e os consequentes efeitos adversos sobre a economia, a Companhia concentrou seus esforços em
prover os melhores serviços a sua rede de clientes e na manutenção das suas estratégias fundamentadas no
seu posicionamento como O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar, integrando os diversos players do
ecossistema de saúde com suas plataformas de B2B, B2B2C, Health Care e Supply, baseadas nas mais
modernas tecnologias digitais, tendo como resultado forte crescimento nas suas receitas em todas as frentes
de atuação.
Assim, apuramos resultados que, quando comparados com o 1° trimestre do ano anterior, mostram um forte
crescimento das vendas líquidas, atingindo R$ 28,2 milhões.
R$ Milhões

31/03/2020

31/03/2021

Var

Receita Líquida

22,1

28,2

27,8%

Consequentemente, a Interplayers manteve firme seu compromisso de entregar a acionistas, colaboradores,
clientes e sociedade resultados consistentes com sua estratégia de crescimento saudável, democratizando o
acesso a saúde para todos os brasileiros.

Perfil
Tendo iniciado suas atividades em 2002, a Interplayers tem por objetivo tornar-se o mais importante núcleo
de integração e prestação de serviços no setor de saúde, tendo como lema a valorização das empresas
especialistas do mercado, dentre os múltiplos processos demandados pelos potenciais clientes.
Referência em modelos de negócio, se mantém e se orienta como “O Hub de Negócios da Saúde e Bemestar”, com forte ênfase na jornada do consumidor e paciente e amplo relacionamento com todos os elos da
cadeia.
Nossa Missão – integrar a cadeia de valor na área de saúde e bem-estar
Nosso Propósito – melhorar o acesso a saúde e bem-estar

Cenário Econômico e Setorial
O setor de saúde mantém contínuo crescimento acima da média verificada para o país, ainda que neste
período a economia tenha permanecido fortemente afetada pela continuidade da Pandemia nos mesmos
patamares verificados em 2020.
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Comentário do Desempenho

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Informações trimestrais individuais e consolidadas
31 de março de 2021
Contudo, permanecemos acreditando no potencial das soluções baseadas em tecnologia digital manterem
sua rota de contínuo crescimento por possibilitarem o acesso a medicamentos e serviços de saúde a cada
vez mais brasileiros, em formato moderno, de baixo custo e adaptado as circunstâncias impostas pela
Pandemia.

Recursos Humanos

Fiéis ao nosso princípio de garantir segurança e bem-estar aos nossos colaboradores, continuamos
oferecendo a estes os cuidados possíveis e necessários para fazer frente aos desafios atuais, tanto aos que
se encontram em home-office quanto aqueles que já retornaram ao trabalho presencial.
Além disso, oferecemos um acompanhamento especializado aos que o necessitam e desejam, visando
diminuir o stress a que todos temos sido submetidos.

Desempenho Econômico-Financeiro
Enfatizamos novamente a expressiva evolução nas receitas e no resultado da Companhia, mantendo nosso
propósito contínuo de fortalecermos nossa reconhecida relevância como a empresa líder no ecossistema de
saúde e bem-estar.
R$ Milhões
Receita Líquida
Custos dos Serviços Vendidos
Lucro Bruto

31/03/2020

31/03/2021

22,1

28,2

27,8%

Var

(12,0)

(12,2)

1,7%

10,1

16,0

59,0%

Relacionamento com Auditores

A Interplayers utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Auditores Independentes (EY)
para auditoria de suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 março de 2021.
Em conformidade com a instrução CVM nº 381/03, o Grupo adota como procedimento formal, previamente à
contratação de eventuais serviços não relacionados à auditoria externa junto ao auditor independente,
fundamentar-se nos princípios que preservam a independência do auditor, quais sejam: (a) o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor
não deve promover os interesses de seu cliente. Neste sentido, no exercício findo em 31 de março de 2021,
não foram contratados serviços adicionais.
Nossos auditores independentes declararam à Administração nada haver que pudesse afetar a
independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa.
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Notas Explicativas
Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2021
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional
A Interplayers Soluções Integradas S.A. ("Companhia" ou “Interplayers”), possui sede na
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1.566, Jurubatuba, São Paulo, Estado de São Paulo.
As informações trimestrais individuais e consolidadas da Companhia relativas aos períodos
findo em 31 de março de 2021 abrangem a Companhia e suas controladas e investimentos em
empresas coligadas (conjuntamente referidas como “o Grupo” e individualmente como
“entidades do Grupo”) descritas na Nota Explicativa nº 4.
O Grupo tem como objetivo social a prestação de serviços de:
x Administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica,
higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios, empresas
administradoras de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios eletrônicos e
internet;
x Prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;
x Prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda
como softwares as páginas eletrônicas; e
x Locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de promoção de vendas e
merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
seleção e agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de
material promocional; assessoria e consultoria em informática.

2.
a)

Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais
Declaração de conformidade

As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
as deliberações emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e os pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), que
estão em conformidade com as normas e procedimentos do International Financial Reporting
Standards (“IFRS”), emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). Todas as
informações relevantes próprias das informações financeiras trimestrais individuais e
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão
da Administração da Companhia.
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2.
b)

Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
Base de apresentação

Todos os valores apresentados nestas informações financeiras trimestrais estão expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo.
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas da Companhia foram
aprovadas em 16 de setembro de 2021.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas informações financeiras
trimestrais foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados.
Os julgamentos, estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias, e estão consistentes com as informações
divulgadas na nota 3 das demonstrações trimestrais de 31 de dezembro de 2020.
Estas informações financeiras trimestrais não incluem todos os requerimentos de demonstrações
contábeis anuais ou completas e, dessa forma, devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações contábeis completas da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de
2020.
c)

Base de elaboração

As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o
custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como
aqueles advindos de combinações de negócios e instrumentos financeiros, os quais são
mensurados pelo valor justo.
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas de acordo o
CPC 21 (R1) e IAS 34 aplicáveis à elaboração das informações trimestrais e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS).
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2. Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
d) Continuidade operacional
Em 31 de março de 2021 com base nos fatos e circunstâncias existentes nestas datas, a
Administração avaliou a capacidade da Companhia e do Grupo em continuar operando
normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de
fluxo de caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações trimestrais foram
preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.
e)

Pandemia do Covid-19 e seus impactos
A Companhia continua monitorando os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19
e mantém as mesmas medidas preventivas e mitigatórias adotadas em 2020:
(i) adoção da prática do trabalho remoto (home office). Criação de um canal direto para
garantir que todos os colaboradores estivessem devidamente equipados e trabalhando de
forma adequada, criação de um processo de comunicação com orientações para
proporcionar ao colaborador uma melhor adaptação no trabalho em casa. E encontros
virtuais para debater temas atuais, bem como momentos de descontração, tudo em um
ambiente virtual e seguro.
(ii) O desenvolvimento de soluções tecnológicas na área da saúde, como a Telemedicina,
não é algo que surgiu a partir da pandemia do Covid-19, que só fez com que o assunto
retornasse à pauta de maneira prioritária. Com o isolamento social como forma de evitar
uma propagação maior do vírus e para manter o bom gerenciamento da saúde da
população, a telemedicina foi reconhecida no País, em caráter excepcional, pelo Conselho
Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.989 de 16 de abril de
2020. A regulamentação é válida apenas durante o período de emergência da pandemia,
mas a expectativa do mercado é a de que se mantenha posteriormente.
A Administração segue focada em adotar as medidas necessárias para minimizar os
efeitos da pandemia do Covid-19 nos negócios, com o objetivo de manter a saúde
financeira e a liquidez da Companhia.
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2. Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
e) Pandemia do Covid-19 e seus impactos--Continuação

Análise de impactos nas demonstrações trimestrais
Diante do cenário atual de incertezas na economia, ocasionado pela pandemia do Covid19 e em atendimento aos Ofícios Circulares CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 e nº 03/2020, a
Companhia revisou as principais estimativas contábeis e estão apresentadas ao longo das
notas explicativas, com destaque:

f)

i.

Avaliação de provisão para perda esperada: A Companhia avalia com base em
análise da natureza das contas a receber envolvidas, considerando perdas históricas,
expectativa de recebimento dos títulos, cenário econômico e riscos envolvidos em
cada situação. Cabe ressaltar que a Administração permanece acompanhando o
cenário econômico e avaliando eventuais impactos que podem causar reflexo na
mensuração das perdas estimadas.

i.

Avaliação de impairment de ativos intangíveis com vida útil indeterminada: A
Companhia avaliou a recuperabilidade de seus ativos para a unidade geradora de
caixa da empresa e não identificou a necessidade de provisão para perda nas
demonstrações trimestrais para o período findo em 31 de março de 2021.

ii.

Recuperabilidade dos tributos diferidos: A recuperabilidade do saldo dos tributos
diferidos ativos é revisada anualmente ou quando não for provável a disponibilidade
de lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo o ativo ou parte dele. Na
avaliação da Administração, o atual cenário, impactado pelo Covid-19, não afetou as
projeções de lucros futuros tributáveis, permitindo a recuperabilidade de créditos nos
próximos anos.

Base de consolidação
As informações financeiras trimestrais consolidadas compreendem as informações
financeiras do Grupo em 31 de março de 2021. As controladas são integralmente
consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta, a data na qual a Companhia obtém
controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixa de existir.
O controle é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com
base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por
meio do poder exercido em relação à investida.
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2. Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
f)

Base de consolidação--Continuação
Especificamente, o Grupo controla uma investida se, e apenas se, tiver:

x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhes garantem a atual
capacidade de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida;
e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus
retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para
dar suporte a essa presunção e quando o Grupo tiver menos da maioria dos direitos de voto
de uma investida, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar
se tem poder em relação a uma investida, inclusive:
x O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direitos de voto;
x Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
x Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto do Grupo (investidor).
O Grupo avalia periodicamente se exerce controle ou não de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle
anteriormente mencionados.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos
acionistas controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso resultar em
prejuízo aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas
demonstrações trimestrais das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as
políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e
fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre membros do Grupo,
são totalmente eliminados na consolidação.
Se o Grupo perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo
quaisquer componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer
diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer
investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Ativo, Passivo e Resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são
incluídos nas demonstrações trimestrais consolidadas a partir da data em que o Grupo
obtiver controle até a data em que o Grupo deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Nas demonstrações trimestrais individuais, os investimentos do Grupo em suas controladas
são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial.
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3.

Normas, alterações e interpretações de normas existentes que
ainda estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente
pela Companhia

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para
períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2021 ou após essa data, e não houve impacto
significativo nas Demonstrações Trimestrais da Companhia, as quais estão demonstradas a
saber:
Normas e Emendas a Normas
IFRS 3/CPC 15 (R1) - Business Combinations /
Combinações de negócios.
IFRS 7/CPC 40 (R1) - Financial Instruments:
Disclousures / Instrumentos Financeiros: Divulgações.
IFRS 9/CPC 48 - Financial Instruments / Instrumentos
Financeiros.
IAS 39/CPC 38 - Financial Instrments: Recognition and
Measurement / Instrumenos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração.
IFRS 16/CPC 06 (R2) - Leases/Operações de
arrendamento mercantil.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
trimestrais.
Alteração no IAS 8/CPC 23- Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors / Políticas
Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e
Erros.

Alterações: para esclarecer a definição de negócio.
Alterações: relativas a questões de pré-substituição no
contexto da reforma da taxa de juros interbancária.

Deliberação CVM Nº 859, que aprova o Documento de
Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 16 que
estabelece alterações em decorrência de benefícios
relacionados à Covid-19 concedidos para arrendatários
em contratos de arrendamento.
Alteração: definição de material (emendas a IAS 1 e IAS
8)

Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de
emissão das demonstrações trimestrais da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia
irá adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em
vigor.
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3. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda
estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia-Continuação
Novas normas e interpretações ainda não adotas
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das
demonstrações trimestrais são divulgadas abaixo:
Normas e Emendas a Normas
IFRS 1/CPC 43 (R1) - First- time Adoption of
International Financial Reporting Standards /
Adoção pela primeira vez das normas
internacionais de relatório financeiro.
IFRS 3/CPC 15 (R1) - Business Cobinations /
Combinações de negócios.
IFRS 9/CPC 48 - Financial Instruments /
Instrumentos Financeiros.
IFRS 10/CPC 36 (R3) and IAS 28/CPC 18 (R2) Investment Entities: applying the Consolidation
Exception / Aplicando a Exceção na
Consolidação.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
trimestrais.
IAS 1/CPC 27 - Ativo Imobilizado / Property,
Plant and Equipment
IAS 37/CPC 25 - Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets / Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
IFRS 17 - Insurance contracts / Contratos de
Seguros - irá substituir a IFRS 4/CPC 11.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
trimestrais.
IAS 12/CPC 32 - Income taxes/ Tributos sobre o
lucro

Vigências
Alterado por melhorias anuais para as
normas IFS 2018-2020 (subsidiária
como adotante pela primeira vez)
Alterado por referência à estrutura
conceitual (emendas à IFRS 3)
Alterado pelas melhorias anuais das
normas IFRS 2018-2020 (taxas no teste
'10% 'para desreconhecimento de
passivos financeiros)
Alteração: data efetiva das emendas a
IFRS 1o e IAS 28
Alterado pela classificação do passivo
como circulante ou não circulante
(emendas à IAS 1)
Alterado por imobilizado - Produto antes
do uso pretendido (emendas à IAS 16)
Alterado por contratos onerosos - Custo
de cumprimento de um contrato
(emendas à IAS 37)
Alterado para assegurar que uma
entidade forneça informações
relevantes que representem de forma
fidedigna a essência desses contratos.
O IASB adia a data efetiva de
Classificação de Passivos como Atual
ou Não Atual (Alteração à IAS 1)
Alterado por impostos diferido
relacionado a ativos e passivos
decorrentes de uma única transação
(alterações à IAS 12)

1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022

A definir
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2023
1º de janeiro de
2023
1º de janeiro de
2023

Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
trimestrais individuais e consolidadas da Companhia.
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4.

Empresas do Grupo
a)

Estrutura do Grupo
As informações trimestrais consolidadas incluem as demonstrações da Interplayers
Soluções Integradas S.A. e de suas controladas a seguir relacionadas:
Controladas

Abreviação

Ponto Extra Serviços Temporários Ltda.
ECS Participações Ltda.

P.E.S.M.
ECS Par.

Percentual de participação
31/03/2021
31/12/2020
100,00
100,00

100,00
100,00

As demonstrações trimestrais não consolidam as seguintes empresas investidas:
Empresas investidas
ECS Informática Ltda. (*)
Startups Growth (**)

Abreviação
ECS Inf.
ACE

Percentual de participação
31/03/2021
31/12/2020
50,00
-

50,00
-

(*) A Interplayers possui participação indireta na ECS Informática através de sua controlada ECS Participações. A
Interplayers através da ECS Participações não detém o poder de controlar a investida ECS Informática, porém possui
influência significativa pois participam nas definições de distribuições de dividendos e sobre a estrutura societária da
Companhia. Desta forma a ECS Participações contabiliza este investimento utilizando o método de equivalência
patrimonial.
(**) Em 2018, a Companhia iniciou o programa Tech Health em conjunto com a Aceleradora de Startups e Inovação
Corporativa, conhecida como ACE, para incentivar startups que tenham soluções consistentes e complementar às teses
do Grupo, de forma que, no futuro venham a integrar ou complementar suas soluções.
Estes investimentos são avaliados pelo método de custo pois não houve aquisição de participação. No final da aceleração
em maio de 2022, a Companhia tem o direito de: (i) decidir por 10% da participação acionária, (ii) apenas convidar a
startup a ser parceiro estratégico, ou (iii) abandonar qualquer tipo de participação. A Companhia monitora periodicamente
os resultados da startup e possui a expectativa de adquirir a participação acionária conforme previsto em contrato, não
havendo expectativas de perdas a serem consideradas até o momento.

5.

Caixa e equivalente de caixa

Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

Controladora
31/03/2021
31/12/2020
270
1.917
20.858
16.407
21.128
18.324

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
311
2.015
21.258
16.806
21.569
18.821

As aplicações financeiras correspondem às operações que possuem baixo risco de crédito,
junto às instituições financeiras que a Companhia opera, são remuneradas em condições e
taxas normais de mercado de 94% até 101% do Certificado de Depósito Interbancários (CDI)
a.a. em 31 de março de 2021 ( 96% até 101% em 31 de dezembro de 2020.)
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6.

Contas a receber de clientes
a)

Em moeda nacional
Controladora
31/03/2021
31/12/2020

Em moeda nacional:
De terceiros
Clientes faturados
Clientes a faturar
(-) Perdas estimadas para créditos de
liquidação duvidosa

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020

16.693
3.606
20.299

21.197
2.238
23.435

16.693
3.614
20.307

21.203
2.238
23.441

(73)
20.226

(351)
23.084

(73)
20.234

(351)
23.090

O contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de
serviços no curso normal das atividades do Grupo.
Em 31 de março de 2021, o saldo de contas a receber apresentou um cliente com
concentração maior que 10%.
b)

Abaixo estão descritos os recebíveis
Vencimentos dos recebíveis
Saldos vencidos:
Até 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 210 dias
Total vencidos
Total a vencer
Total recebíveis

c)

Controladora
31/03/2021
31/12/2020
1.438
317
1.755
18.544
20.299

1.943
471
168
2.582
20.853
23.435

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
1.438
317
1.755
18.553
20.307

1.943
471
168
2.582
20.859
23.441

Movimentação das Provisão para perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa
A Companhia determina sua provisão estimada de créditos em liquidação duvidosa
considerando as perdas históricas e expectativa de recebimento dos títulos em atraso.
Adicionalmente, considera para perdas efetivas todos os títulos vencidos a mais de 210
dias.
Abaixo movimentação do saldo de perdas esperadas para créditos de liquidação
duvidosa é como se segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 30 de março de 2020
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 30 de março de 2021

Controladora
(1.328)
(201)
273
(1.256)
(2.049)
2.954
(351)
(200)
478
(73)

Consolidado
(1.328)
(201)
273
(1.256)
(2.049)
2.954
(351)
(200)
478
(73)



PÁGINA: 28 de 57

ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

Notas Explicativas
Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2021
(Em milhares de reais)

7.

Impostos a recuperar e a recolher
a)

Impostos a recuperar

INSS a recuperar
Outros impostos a recuperar
Imposto de Renda e CSLL
PIS e COFINS a recuperar
Circulante
Não Circulante

Controladora
31/03/2021
31/12/2020
466
606
290
287
2.472
978
24
24
3.252
1.895
2.650
602

1.295
600

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
470
613
290
288
2.520
1.026
24
24
3.304
1.951
2.702
602

1.351
600

(*) Crédito fiscal de INSS decorrente das operações do Grupo
(**) Antecipações de impostos em homologação para compensação

b)

Impostos a recolher

I.S.S a pagar
IRPJ e CSLL a pagar
PIS e COFINS a pagar
Impostos retidos na fonte
Parcelamento federal a pagar
Circulante
Não Circulante

Controladora
31/03/2021
31/12/2020
500
470
2.515
891
374
456
90
52
3.071
3.307
6.550
5.176
4.408
2.142

2.801
2.375

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
500
470
2.515
891
375
456
90
52
3.071
3.307
6.551
5.176
4.409
2.142

2.801
2.375

(*) Em 2019 a Companhia ingressou em um parcelamento de tributos federais – IRPJ, CSLL e COFINS no valor total de R$
4.656, sendo R$ 3.253 o principal e R$ 1.402 de multa e juros, sendo o índice que baliza o juro a taxa Selic. A quitação será
efetuada em 60 parcelas, sem utilização de créditos fiscais. Os juros incorridos em 2021, até 31 de março, foram de R$ 17.
Durante o ano de 2020 os juros foram de R$ 54. Os pagamentos estão em dia, com 38 parcelas a vencer, o último pagamento
ocorrerá em maio de 2024. Não há apresentação de garantias de qualquer natureza.
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8.

Investimentos
a)

Composição dos investimentos

Empresas:
Ponto Extra Serviços Temporários Ltda.
ECS Participações Ltda.
Startups Growth

P.E.S.M.
ECS Par.
ACE

Empresas:

357
2.160
150
2.667

376
2.220
150
2.746

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020

Abreviação

ECS Informática Ltda.
Startups Growth

b)

Controladora
31/03/2021
31/12/2020

Abreviação

ECS Inf.
ACE

1.626
150
1.776

1.686
150
1.836

Movimentação dos investimentos

Na Controladora
Em 31 de Dezembro de 2019
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de março de 2020
Na Controladora
Em 31 de Dezembro de 2020
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de março de 2021

P.E.S.M.
579
(158)
421
P.E.S.M.
376
(20)
356

ECS Par.
1.743
32
1.775
ECS Par.
2.220
(60)
2.160

ACE
150
150
ACE
150
150

Total
2.472
(126)
2.346
Total
2.746
(79)
2.667

No Consolidado
Em 31 de Dezembro de 2019
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos provisionados
Em 31 de março de 2020

ECS Inf.
1.563
82
(51)
1.594

Startup Growth
150
150

Total

Em 31 de Dezembro de 2020
Resultado de equivalência patrimonial

1.686
(60)

150
-

1.836
(60)

Em 31 de março de 2021

1.626

150

1.776

1.713
82
(51)
1.744
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8. Investimentos--Continuação
c)

Sumário das informações financeiras das controladas e coligada

Empresas controladas
Porcentagem de participação

P.E.S.M.

31/03/2021
ECS Par.

100,00%

100,00%

Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos
Participação do grupo

367
(10)
357
357

534
1.626
2.160
2.160

Resultados
Receita
Lucro (prejuízo) do período
Total de resultado abrangente
Participação do grupo no lucro e resultado abrangente

44
(20)
(20)
(20)

(60)
(60)
(60)

31/12/2020
Empresas controladas
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos
Participação do grupo
Resultados
Receita
Lucro (prejuízo) do período
Total de resultado abrangente
Participação do grupo no lucro e resultado abrangente

P.E.S.M.

ECS Par.

100,00%

100,00%

382
(6)
376
376

534
1.686
2.220
2.220

98
(203)
(203)
(203)

479
477
477
477
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8. Investimentos--Continuação
c)

Sumário das informações financeiras das controladas e coligada—Continuação
Empresas controladas em conjunto
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos líquidos
Outros ajustes - Distribuição Demais Sócios
Ágio
Valor contábil na participação de controlada e controlada em
conjunto
Resultados
Receita
Lucro (prejuízo) do período
Total de resultado abrangente
Participação do grupo no lucro e resultado abrangente

31/03/201
ECS Inf.
50,00%
1.800
569
(897)
(469)
1.004
502
(63)
1.187

31/12/2020
ECS Inf.
50,00%
1.180
874
(771)
(469)
814
407
92
1.187

1.626

1.686

1.892
6
(57)
(29)

1.833
60
153
77
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Imobilizado

233
408
87
728
(25)
(104)
(33)
(30)
(40)
(232)
496

(941)
(2.806)
(1.074)
(1.052)
(4.982)
(10.855)
3.382

Adições

1.236
3.483
1.732
1.421
6.365
14.237

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

58
58
(1)

(59)
(59)

Baixas

(966)
(2.852)
(1.107)
(1.081)
(5.022)
(11.028)
3.876

1.468
3.831
1.732
1.421
6.452
14.904

Saldo em 31
de março de
2020

(109)
(475)
(127)
(119)
(214)
(1.044)
(83)

236
481
68
176
961

Adições

68
68
(5)

(73)
(73)

Baixas

(1.050)
(3.214)
(1.201)
(1.170)
(5.196)
(11.831)
3.293

1.471
3.891
1.800
1.421
6.541
15.124

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

(26)
(123)
(33)
(28)
(74)
(284)
(29)

251
4
255

Adições

78
78
-

(78)
(78)

Baixas

(1.076)
(3.259)
(1.234)
(1.198)
(5.270)
(12.037)
3.264

1.471
4.064
1.800
1.421
6.545
15.301

Saldo em 31
de março de
2021

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos imobilizado, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade, calculando o valor
em uso da unidade geradora de caixa da empresa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não foi identificada a necessidade de
constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.

(*) A Companhia, desde 2018, realiza melhorias em sua sede administrativa. Os gastos dispendidos estão registrados na rubrica “Benfeitorias em imóveis de terceiros” e a sua amortização é
baseada de acordo com o período do contrato de aluguel.

Custo
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Valor líquido contábil

Controladora / Consolidado

9.

Notas explicativas às informações trimestrais individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2021
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.
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462
106
568
(175)
(143)
(356)
(288)
(962)
(394)

(7.210)
(4.475)
(9.978)
(6.531)
(28.194)
21.187

Adições

11.007
13.666
4.797
30
10.571
9.310
49.381

Saldo em 31
de
dezembro
de 2019

(7.385)
(4.618)
(10.334)
(6.819)
(29.156)
20.793

11.007
14.128
4.903
30
10.571
9.310
49.949

Saldo em 31
de março
de 2020

(745)
(464)
(237)
(862)
(2.308)
2.411

4.226
493
4.719

Adições

6
6
(9)

(15)
(15)

Baixas

(8.123)
(5.081)
(10.571)
(7.682)
(31.457)
23.196

11.007
18.339
5.396
30
10.571
9.310
54.653

Saldo em 31
de
dezembro
de 2020

(342)
(148)
(287)
(777)
547

1.324
1.324

Adições

(49)

(49)
(49)

Baixas

(8.465)
(5.229)
(10.571)
(7.969)
(32.234)
23.694

11.007
19.613
5.396
30
10.572
9.310
55.928

Saldo em 31
de março
de 2021

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos intangíveis, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade, calculando o valor
em uso da unidade geradora de caixa da empresa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não foi identificada a necessidade de
constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.

Custo
Ágio de combinação de negócios
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Carteira de clientes
Total
Amortização acumulada
Software
Licenças
Software - direitos adquiridos
Carteira de clientes
Total
Valor líquido contábil

Controladora / Consolidado

10. Intangível

Notas explicativas às informações trimestrais individuais e consolidadas
Em 31 de março de 2021
(Em milhares de reais)

Interplayers Soluções Integradas S.A.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Informações trimestrais individuais e consolidadas
31 de março de 2021

10. Intangível--Continuação
A Companhia avalia anualmente a recuperação do valor contábil dos ágios utilizando o conceito
do “valor em uso”, através de modelos de fluxo de caixa descontado da unidade geradora de
caixa da empresa, representativas dos conjuntos de bens tangíveis e intangíveis utilizados no
desenvolvimento e venda de diferentes soluções aos seus clientes. No período de três meses
findo em 31 de março de 2021 a Administração da Companhia, avaliou as premissas utilizadas
em 31 de dezembro de 2020 para a recuperabilidade dos seus ativos considerando os possíveis
impactos causados pela pandemia do Covid-19 e não identificou a necessidade de provisão
para perda nas demonstrações trimestrais.
Foi efetuado teste de recuperação do ágio em 31 de dezembro de 2020, com base no valor
presente nos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da unidade geradora de caixa
da empresa considerando o orçamento anual para o exercício corrente e o planejamento de
longo prazo até 5 anos. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo
avaliou as premissas utilizadas em 31 de dezembro de 2020 para recuperabilidade de seus
ativos e não identificou a necessidade de provisão para perda nas demonstrações financeiras
intermediárias. Veja a seguir as premissas mais relevantes utilizadas no teste:
x Crescimento das vendas: 6,0% a.a.
x Obtenção de ganhos de escala no crescimento dos custos fixos.
x A taxa de desconto nominal antes de impostos utilizada foi de 14,11%.
x As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para cinco anos e
perpetuidade com taxa de crescimento de 3,0%.
x O valor recuperável estimado é superior ao valor dos ativos operacionais em 31 de dezembro
de 2020, nos quais está inserido o ágio. A Administração não espera impacto quanto ao valor
recuperável, com base nas premissas adotadas/utilizadas para o cálculo.
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11.

Empréstimos e financiamentos
a)

Empréstimos e financiamentos
Circulante

Em moeda nacional
Com terceiros
Financiamentos
Total Empréstimos e financiamentos

b)

68
68

Total

-

Circulante

68
68

31/12/2020
Não
Circulante

91
91

Total

-

91
91

Movimentação dos empréstimos
Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Juros
(resultado)

91
91

3
3

(24)
(24)

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

5
3
8

(74)
(24)
(98))

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Financiamentos

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Capital de giro
Arrendamento mercantil

c)

31/03/2021
Não
Circulante

615
184
799

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 31
de março de
2021

(3)
(3)

68
68

Saldo em 31
Pagamento
de março de
de juros
2020
(5)
(3)
(8)

541
160
701

Covenants financeiros

Os contratos em aberto de financiamentos e capital de giro, não possuem cláusulas restritivas
em 31 de março de 2021.

12. Fornecedores e outras contas a pagar
Controladora
31/03/2021
31/12/2020

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020

Em moeda nacional:
De terceiros
Outras contas a pagar (*)

2.784
37
2.821

2.686
98
2.784

2.784
37
2.821

2.687
98
2.785

(*) Valores referentes a prestações de serviços de consultoria em marketing, conforme nota explicativa 23d 
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13. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Salários e encargos sociais
Provisão de Férias e encargos
13º salários a pagar
Participação nos lucros e resultados a pagar
Outras Obrigações a pagar
Provisão crédito INSS (*)

Controladora
31/03/2021
31/12/2020
1.380
1.617
2.973
2.578
593
2.142
1.902
490
311
4.420
4.401
11.998
10.809

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
1.383
1.620
2.977
2.580
596
2.142
1.902
490
311
4.420
4.401
12.008
10.814

(*) Refere-se à provisão de INSS constituída sobre créditos previdenciários tomados pela Companhia, para os quais a
administração está desenvolvendo análises complementares sobre os mesmos e considerou adequado o seu registro como
obrigação.

14. Provisão para contingências
a)

Contingências

1
291

Controladora / Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
742
2
(74)
35
705

Total
1.032
3
(74)
35
996

Fiscais
279
1
280

Controladora / Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
6
485
7
(6)
31
6
517

Total
770
8
(6)
31
803

Provisão para contingências
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de março de 2021

Fiscais
290
-

Provisão para contingências
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de março de 2020
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14. Provisão para contingências--Continuação
a) Contingências--Continuação
Perda possível
Perda Possível em 31/12/2020
Perda Possível em 31/03/2021

Fiscais
2.305
2.309

Controladora / Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
305
1.691
306
1.699

Total
4.301
4.314

A Companhia tem ações de natureza tributária e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificado pela Administração como possível com base na avaliação de seus assessores
legais, para as quais não há provisão constituída, sendo os montantes aqueles divulgados
acima. Abaixo demonstramos as ações de probabilidade de perdas possíveis:
Fiscais
Dentre os processos individualmente relevantes, destacam-se:
(i)
Em abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, autuou a Companhia
devido a um Processo Administrativo com auto de infração em que a autoridade fazendária
aplicou multa isolada com base na receita bruta, com fundamento nos artigos 28 e 44, II,
da alínea "b", da Lei n.º 9.430/96, ante a suposta falta de recolhimento de estimativas de
abril a dezembro de 2011. O Processo Administrativo está aguardando o julgamento para
impugnação e está avaliado com risco de perda possível. O valor envolvido em 31 de
março de 2021 é de R$ 1.374 (R$ 1.371 em 31 de dezembro de 2020.
(ii) Em 2016, a Companhia foi autuada por infração ao § 1º, do art. 61 do RICMS/00, eis
que se creditou, em outubro de 2007, sem comprovar a origem do crédito. Apesar de não
ter localizado, no momento da fiscalização, a nota fiscal que embasava o crédito, era
proveniente de operação de transferência de créditos de sua filial, porém não foi
identificado a escrituração da Nota fiscal de transferência. O valor envolvido como
probabilidade de perda possível em 31 de março de 2021 era de R$ 872 (R$ 872 em 31
de dezembro de 2020).
(iii) Em 2019, a Companhia recebeu a cobrança de multa por compensação não
homologada, calculada no percentual de 50% sobre o valor do direito creditório em
discussão no Processo Administrativo 10880.946.115/2018-75. O valor envolvido como
probabilidade de perda possível em 31 de março de 2021 era de R$ 63 (R$ 62 em 31 de
dezembro de 2020).
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14. Provisão para contingências--Continuação
a) Contingências--Continuação
Trabalhistas
Os processos trabalhistas classificados como de perda possível se referem aos processos
movidos por ex-empregados da Companhia requerendo créditos trabalhistas, bem como
ex-empregados de empresas prestadoras de serviços pleiteando, tanto reconhecimento de
vínculo empregatício, como demais crédito trabalhistas. Dentre os processos
individualmente relevantes destaca-se:
(i) Ação trabalhista movida por prestador de serviço que alega vínculo empregatício com a
declaração da unicidade contratual. O processo encontra-se em fase recursal. O montante
pleiteado atualizado em 31 de março de 2021 é de R$ 429 (R$ 427 em 31 de dezembro
de 2020).
Os valores das ações trabalhistas com probabilidade de perda possível totalizam R$ 1.699
em 31 de março de 2021 (R$ 1.691 em 31 de dezembro de 2020).
Cíveis
Os processos de natureza cível classificados como de perda possível se referem,
principalmente, a ações ajuizadas por clientes sob a alegação de determinados problemas
na prestação de serviços oferecidos aos clientes, rescisões contratuais e cobranças feitas
indevidamente. Não há ações que se destacam individualmente. Os valores das ações
cíveis totalizam R$ 306 em 31 de março de 2021 (R$ 305 em 31 de dezembro de 2020).
b)

Depósitos judiciais
Controladora
31/03/2021
31/12/2020
Fiscais
Trabalhistas

15.
a)

10
354
364

9
428
437

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
10
354
364

9
428
437

Patrimônio líquido
Capital social
Composição
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente subscrito
e integralizado é de R$ 37.433, representado por 52.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal.
A composição acionária da Companhia está apresentada da seguinte forma:
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Acionistas em 30 de junho 2020 e 31 de dezembro de 2020
Ória Tech 1 Fundo de Investimentos em Participações
Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.

%
25%
75%

Ações
13.000
39.000
52.000

Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme
definido no Estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação
nas deliberações da Companhia.
b)

Natureza e propósito das reservas
b.1) Retenção de lucros
A Companhia opta por manter em reserva de lucros todo o excedente de resultados
depois de constituídas a reserva legal e a provisão para distribuição dos dividendos,
em consonância com os preceitos da Lei das Sociedades por Ações e seu Estatuto
Social. Todas as destinações dos lucros são anualmente aprovadas em Assembleia
dos Acionistas.
b.2) Distribuição de dividendos
O estatuto social da Companhia prevê ainda a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido, conforme apurados nos exercícios sociais a
seguir, abaixo apresentamos o cálculo referente a 31 de dezembro de 2020.
Em ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de 2021, foi
aprovada a distribuição de dividendos adicionais intermediários no valor de R$ 3.773,
referentes ao lucro líquido apurado em no exercício de 2020 e baixado da conta de
reserva de lucros da Companhia no exercício de 2021. Os dividendos adicionais
foram pagos no próprio mês de fevereiro de 2021.
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15. Patrimônio líquido--Continuação
b)

Natureza e propósito das reservas--Continuação
b.3) Reserva Legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido
do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por
fim assegurar a integralidade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital social.
Em 31 de dezembro de 2020 foi constituído um aumento na reserva legal no
montante de R$ 487 correspondente a 5% do lucro líquido do exercício.

16.
a)

Instrumentos financeiros
Classificação contábil e valores justos
Abaixo é apresentada uma tabela de comparação por classe de valor contábil e do valor
justo dos instrumentos financeiros do Grupo:

Consolidado
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Caixa e Equivalentes de Caixa
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Fornecedores e outras contas a
pagar
Dividendos a pagar

Valor contábil
31/03/2021
31/12/2020

Valor justo
31/03/2021
31/12/2020

Nota
Explicativa

Nível

20.234
21.569
41.803

23.090
18.821
41.911

20.234
21.569
41.803

23.090
18.821
41.911

6
5

2
1

68
4.331

91
4.422

68
4.331

91
4.422

11
22

2
2

2.821
2.484
9.704

2.785
2.484
9.782

2.821
2.484
9.704

2.785
2.484
9.782

12
18.b

2
2

Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem
significativamente dos valores justos.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento
poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não
em uma venda ou liquidação forçada.
Contas a receber de clientes e fornecedores se aproximam de seu respectivo valor
contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo destes instrumentos.
Empréstimos e financiamentos, arrendamentos mercantis e contas a pagar por
aquisições são corrigidos conforme contrato e representam o saldo a ser liquidado na data
do encerramento das obrigações contratuais.
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16. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
financeiros:
x Risco de crédito;
x Risco de liquidez; e
x Risco de mercado.
Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração da Companhia tem a responsabilidade global para o
estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e
analisar os riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de
gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças
nas condições de mercado e nas atividades do Grupo.
i)

Riscos de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente
ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas
obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber
de clientes e de instrumentos financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
Exposição ao risco de crédito
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
21.569
18.821
20.234
23.090
41.803
41.911

Os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia (caixa e equivalentes de
caixa) encontram-se atualizados por índices financeiros equivalentes àqueles em vigor
no mercado na data dos balanços, sendo avaliados por sua Administração como de
riscos mínimos, pois as operações são realizadas com instituições financeiras de
reconhecida solidez e dentro de limites aprovados.
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16. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
i)

Riscos de crédito--Continuação
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
A Companhia possui uma carteira de clientes bastante diversificada e estabelece uma
estimativa de provisão para perdas com base em histórico de comportamento de
pagamento e em análises extensivas dos riscos de crédito dos respectivos clientes e
que representa sua estimativa de perdas incorridas em relação às contas a receber
(divulgações adicionais são fornecidas na NE 8).

ii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em
condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de
prejudicar a reputação do Grupo.
O Grupo utiliza o custeio baseado em atividades para precificar seus serviços, que
auxilia no monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu
retorno de caixa sobre investimentos.
O Grupo busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros
investimentos altamente negociáveis em um montante superior as saídas de caixa
para liquidação de passivos financeiros (outros que não “Fornecedores”) para os
próximos 60 dias.
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em aplicações
financeiras em títulos de renda fixa, não aplicando seus recursos em operações no
mercado aberto (bolsa de valores).
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16. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
ii)

Risco de liquidez
Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no
final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o
impacto dos acordos de compensação.

Consolidado
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Dividendos a pagar

Valor
contábil
68
4.331
2.821
242
7.462

Fluxo de
caixa futuro,
incluindo
juros

6 meses
ou
menos

68
4.331
2.821
242
7.462

48
204
2.821
242
3.315

6 a 12
meses
20
205
225

1a2
anos
409
409

2a5
anos

Mais que
5 anos

1.724
-

1.789
-

1.724

1.789

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da
Companhia e de suas controladas, possam ocorrer significantemente mais cedo ou
em montantes significantemente diferentes.
iii) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas
de câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos do Grupo ou o
valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados,
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios de 31 de março
de 2021 e 31 de dezembro de 2020. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
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16. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
iii) Risco de mercado-- Continuação
Risco da taxa de juros
A Companhia está exposta as variações nas taxas de juros, que são aplicadas aos
seus empréstimos e financiamentos. Para minimizar possíveis impactos advindos
dessas oscilações, a Companhia adota a política de negociação de taxa fixa.
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nos
outros investimentos financeiros. Na data das demonstrações trimestrais, o perfil dos
instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia na data das
demonstrações trimestrais era:
Perfil dos instrumentos financeiros
Instrumentos de taxa fixa
Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos de taxa variável
Ativos Financeiros
Aplicações financeiras

Controladora
31/03/2021
31/12/2020

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020

(68)

(91)

(68)

(91)

20.858
20.790

16.407
16.316

21.258
21.190

16.806
16.715

c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros do Grupo são representados por caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber e a pagar, empréstimos e financiamentos, os quais estão
registrados pelo valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, ou
pelo valor justo quando aplicável, em 31 de março de 2021. Os principais riscos atrelados
às operações da Companhia estão ligados à variação do Certificado do Depósito
Interbancário (CDI) para as aplicações financeiras e fundos de investimentos de renda
fixa.
a. Ativos Financeiros
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao
qual a Companhia estava exposta na data base de 31 de março de 2021, foram definidos
03 cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, o
CDI médio é de 4,15% e foi definido como cenário provável (cenário I). A partir dele, foram
calculadas variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).
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16. Instrumentos financeiros--Continuação
c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros--Continuação
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração
a incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da
carteira foi 31 de março de 2021, projetando um ano e verificando a sensibilidade do CDI
com cada cenário.
Operação - Controladora
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira
Operação - Consolidado
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

Saldo em 31
de março de
2021
20.858
Saldos em 31
de março de
2021
21.258

Risco
Redução CDI
Risco
Redução CDI

Cenário
Provável (I)
2,65%
553
Cenário
Provável (I)
2,65%
563

Cenário (II)
1,99%
415
Cenário (II)
1,43%
304

Cenário (III)
1,33%
276
Cenário (III)
0,95%
202

b. Passivos Financeiros
Com o objetivo de verificar a sensibilidade do indexador sobre as dívidas as quais a
Companhia está exposta na data base de 31 de março de 2021, foram definidos três
cenários diferentes. Com base nos valores do CDI médio em 31 de março de 2021, foi
definido o cenário provável (cenário I) e a partir deste foi calculada variações de 25%
(cenário II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração
a incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 31
de março de 2021. A data base utilizada para os empréstimos e financiamentos foi de 31
de março de 2021, projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade em
cada cenário.
Operação – Controladora /
Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Despesa financeira estimada

Saldo em 31 de
março de 2021
68

Risco
Aumento CDI

Cenário
Provável (I)
2,65%
2

Cenário (II)
3,31%
2

Cenário (III)
3,98%
3
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17.

Imposto de renda e contribuição social

a)

Conciliação da taxa efetiva

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota oficial de imposto %
Imposto de renda e contribuição social calculado pela
alíquota oficial
Diferenças permanentes
Equivalência patrimonial
Outras
Saldo negativo de controladas

Controladora
31/03/2021
31/03/2020
8.154
2.527
(34%)
(34%)
(2.772)

(859)

(2.772)

(859)

(47)
(27)
43
(2.803)

(31)
(43)
21
(912)

(27)
(20)
43
(27)
(2.803)

(30)
10
21
(54)
(912)

(2.044)
(759)
(2.803)

(817)
(95)
(912)

(2.044)
(759)
(2.803)

(817)
(95)
(912)

(34,38%)

(36,09%)

(34,38%)

(36,09%)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Alíquota efetiva

b)

Consolidado
31/03/2021
31/03/2020
8.154
2.527
(34%)
(34%)

Movimentação dos Impostos Diferido

Controladora/Consolidado
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Arrendamento mercantil financeiro
Provisão desvalorização imobilizado
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

Controladora/Consolidado
Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Arrendamento mercantil financeiro - passivo
Provisão desvalorização imobilizado
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

Saldo em 31 de
dezembro de 2019
262
265
451
1.612
60
181
17
3.978
6.826

Saldo em 31 de
dezembro de 2020
351
634
119
1.550
113
181
9
2.289
5.246

Reconhecidos no
Resultado
11
198
(25)
89
(8)
(2)
(359)
(95)

Reconhecidos no
Resultado
97
(94)
119
16
(2)
(894)
(759)

Saldo em 31 de
março de 2020
273
463
426
1.701
52
181
15
3.619
6.731

Saldo em 31 de
março de 2021
351
731
25
1.669
129
181
7
1.395
4.487
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18.

Receita operacional líquida
Controladora
31/03/2021
31/03/2020

19.

Consolidado
31/03/2021
31/03/2020

Mercado nacional
Com terceiros
Prestação de serviços

32.006

25.148

32.038

25.172

(-) Impostos sobre vendas
Total de receita operacional líquida

(3.836)
28.170

(3.104)
22.044

(3.842)
28.196

(3.107)
22.065

Custos e despesas por natureza
Controladora
31/03/2021
31/03/2020
Classificados como:
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Natureza
Mão de Obra Própria
Serviços com Terceiros
Depreciação e Amortização
Manutenção de Softwares
Manutenção/Conservação e Infraestrutura
Serviços com Datacenter/Telecom/Cloud
Viagens e Estadias
Baixas, perdas e recuperação de créditos
Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas tributárias
Provisões para contingências
Recuperação de Impostos

Consolidado
31/03/2021
31/03/2020

(12.185)
(6.238)
(1.399)
5
(19.817)

(11.983)
(5.667)
(1.757)
93
(19.314)

(12.212)
(6.257)
(1.399)
5
(19.863)

(12.011)
(5.821)
(1.758)
93
(19.497)

(13.132)
(2.370)
(1.200)
(1.612)
(688)
(845)
(44)
125
(72)
(16)
37
(19.817)

(12.238)
(2.337)
(1.387)
(1.055)
(873)
(705)
(522)
(201)
(5)
(50)
(33)
92
(19.314)

(13.192)
(2.368)
(1.202)
(1.596)
(689)
(845)
(44)
125
(72)
(16)
36
(19.863)

(12.412)
(2.339)
(1.387)
(1.055)
(881)
(703)
(523)
(201)
(5)
(50)
(33)
92
(19.497)

(*) Em 2019, o Grupo realizou trabalho de créditos extemporâneo de PIS e COFINS dos últimos cinco anos, assim havendo a
geração de receitas no montante de R$1.056, os quais foram registrados na rubrica “Outras receitas (despesas)
operacionais”, em 2020 os créditos foram utilizados na apuração de PIS e COFNS do ano.
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20.

Resultado financeiro
Controladora
31/03/2021
31/03/2020

Despesas financeiras
Juros com empréstimos
Despesas bancárias
Juros passivos
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas com aplicações financeiras
Juros ativos sobre atualização de tributos a recuperar
Outras receitas financeiras
Receitas e despesas financeiras, líquidas

21.

Consolidado
31/03/2021
31/03/2020

(140)
(137)
(14)
(172)
(463)

(68)
(63)
(14)
(74)
(219)

(140)
(137)
(14)
(174)
(465)

(68)
(63)
(14)
(74)
(219)

84
6
255
345

128
6
9
143

86
6
255
347

133
7
8
148

(118)

(76)

(118)

(71)

Lucro líquido por ação

O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos
detentores de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
Consolidado
31/03/2021
31/03/2020
Numerador
(Prejuízo) lucro líquido do exercício
Denominador
Média ponderada de ações ordinárias - básico
Média ponderada de ações ordinárias - diluído
Resultado por ação
Resultado por ação ordinária - básico (em R$)
Resultado por ação ordinária - diluído (em R$)

5.352

1.616

52.000
52.000

52.000
52.000

0,1029
0,1029

0,0311
0,0311
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22.

Arrendamentos Mercantis

A Companhia possui contratos classificados como arrendamentos que se enquadram no
escopo da IFRS 16/ CPC 06 (R2), que se tornou vigente a partir de 01/01/2019. O passivo de
arrendamento foi mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento
remanescentes, descontado, utilizando a taxa incremental de seus empréstimos.

a) Ativos de direito de uso
Intangível
Saldo Inicial
(+) Impacto da atualização anual do contrato
(-) Amortização de Ativos de Direto de uso
Saldo

Controladora / Consolidado
31/03/2021
31/03/2020
Imóvel
Imóvel
4.090
(139)
3.951

2.498
(193)
2.305

A amortização de Ativos de Direto de Uso referente aos períodos de seis meses findo em 31
de março de 2020 foi de R$ 193.
O passivo de arrendamento foi mensurado ao valor presente dos pagamentos de
arrendamento remanescentes, descontado, utilizando a taxa incremental de seus
empréstimos.

b) Passivos de Arrendamento
Passivo
Saldo Inicial
(+) Impacto da atualização anual do contrato
Baixa por pagamento dos passivos de arrendamento
Encargos Financeiros
Saldo
Circulante
Não Circulante

Controladora / Consolidado
31/03/2021
31/03/2020
Imóvel
Imóvel
4.422
(228)
137
4.331

2.675
(232)
60
2.503

473
3.858

784
1.719
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22.

Arrendamentos Mercantis -- Continuação
O impacto dos encargos financeiros e da baixa por pagamento dos passivos de arrendamento
para os períodos de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$ 60.
c) Fluxo de Pagamento em 31/03/2021
Ano
Abril a dezembro de 2021
2022
2023
2024
2025
Acima de 5 anos
Valores não descontados
Juros embutidos
Saldo do Passivo de Arrendamento

Valor
684
912
912
912
912
2.127
6.457
(2.126)
4.331

23. Partes Relacionadas
a)

Controladora final
Os controladores finais do Grupo são Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Fernando Guerino
Cascardo e Carlos Alberto de Castro Dutra por meio da Intermarket Empreendimentos e
Participações Ltda.

b)

Remuneração do pessoal chave da Administração
Remuneração do pessoal-chave da Administração do Grupo inclui Pró-labore, Programa
de Participação nos Resultados (PPR) e assistência médica e ascende em 31 de março
de 2021 em R$ 686 e R$ 762 em 31 de março de 2020.

c)

Recebimento operações alienadas em 2017 - Vitae Health Redes Sociais Ltda.
Em 15 de dezembro de 2017 foi formalizado a alienação da Sociedade Vitae health por
R$400.000, cujo pagamento à Interplayers se deu conforme cronograma abaixo:
x 1ª parcela - 15 de dezembro de 2018 - R$ 150, recebimento integral no ano de 2018;
x 2ª parcela - 15 de dezembro de 2019 - R$ 150, recebimento de R$ 50 no ano de 2019 e
no 1º semestre de 2020 o valor de R$ 100;
x 3ª parcela - 15 de dezembro de 2020 - R$100, recebimento no valor de R$ 70 no 2º
semestre de 2020, sendo acordado entre as partes o recebimento do saldo residual no
valor de R$ 30 no decorrer de 2021.
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23.

Partes Relacionadas -- Continuação
d)

Transações entre partes relacionadas
Segue abaixo os saldos das transações entre empresas do Grupo:

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de Comunicações e
Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 12

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de Comunicações e
Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 12
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Controladora
31 de dezembro de 2020
Resultado
Ativo
Passivo
em
31/03/2020
circulante
circulante
(3 meses)
30
154
1.113
19
30
154
1.132
-

98

Consolidado
31 de dezembro de 2020
Resultado
Ativo
Passivo
em
31/03/2020
circulante
circulante
(3 meses)
30
154
1.113
30
154
1.113

493

98
493
Controladora / Consolidado
31 de março 2021
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(3 meses)
30
135
1.182
16
30
135
1.198

-

98

493

98
493
Controladora / Consolidado
31 de março 2021
Ativo
Passivo
Resultado
circulante
circulante
(3 meses)
30
135
1.144
16
30
135
1.160

-

37

245

-

37

245

-

37

245

-

37

245

São transações entre compras e vendas realizadas entre as empresas.
Prestações de Serviços entre as empresas, referente desenvolvimentos de software.
Prestação de serviços entre empresas, referente a terceirização de mão de obra.
Prestação de serviços referentes a consultoria em marketing.

24. Informações por segmentos
A Companhia efetuou a análise das informações por segmento de acordo com o CPC 22 / IFRS
8 – Informações por segmentos e concluiu que possui um único segmento operacional a ser
divulgado.
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25. Cobertura de Seguros
O Grupo, com base na avaliação de seus consultores, mantém coberturas de seguros por
montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os
decorrentes de arrendamento mercantil e de responsabilidade civil. Abaixo demonstramos as os
limites das coberturas:
Ramo
Administradores e diretores - D&O
Empresarial
Incêndio tradicional

26.

Seguradora
Liberty Seguros
Sul América Seguros
Porto Seguro

Vigência
De
Até
01/02/2021
01/02/2022
16/07/2020
16/07/2021
10/03/2021
10/03/2022

Limite máximo de
responsabilidade
10.000
5.500
15.450

Eventos subsequentes

26.1. Aquisição Top Down Consultoria e Projetos S.A.
A Companhia adquiriu em 02 de junho de 2021, 75% de participação da empresa Top Down
Consultoria e Projetos S.A.
A Top Down é uma empresa que desenvolve sistemas personalizados para gestão das operações
em diversos segmentos, principalmente em sistemas de gestão para operadoras de saúde, com
esta aquisição a Companhia aumenta o ecossistema da área de saúde, integrando os diversos
agentes deste ecossistema, permitindo a ampliação da oferta dos produtos e serviços da
Interplayers.

26.2. Aquisição de ações preferenciais de classe C da Síntese – Licenciamento de
Programa para Compras online S.A.
Em 03 de maio de 2021 através do Instrumento Particular de Acordo de Investimento a Companhia
adquiriu 909 ações preferenciais de classe C da Síntese, que representam 7,41% de participação
no seu capital.
A Síntese – Licenciamento de Programa para Compras online S.A. é uma empresa que desenvolveu
uma plataforma de compras voltada para a gestão de suprimentos na área de saúde. Em 2020 a
empresa lançou Plataforma Síntese OPME que controla o fluxo de uso desses materiais de alto
custo e integra na mesma ferramenta todos os atores da cadeia, desde a marcação de cirurgia,
médico, farmácia, comprador, fornecedor, plano de saúde (que autoriza o procedimento),
enfermeira chefe do bloco e setor financeiro do hospital.
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26. Eventos subsequentes--Continuação
26.3. Aquisição de cotas da Conecta Médico Ltda.
Em 30 de julho de 2021 através do Termo de Aditamento e Fechamento do Acordo de Compra e
Venda, Investimento e Outras Avenças a Companhia adquiriu 3.000 ações da Conecta, que
representam 25% de participação no seu capital. A Conecta é uma plataforma de Telemedicina que
integra médicos, pacientes e todo o sistema da saúde. A empresa é nova com operações a partir
de 2020. Arquitetura e estrutura do sistema foi desenvolvida em uma plataforma moderna e flexível
programada para integrações com múltiplos sistemas e aplicações e projetada para suportar os
diversos recortes de geração de receitas e atendimento às demandas dos clientes e mercado.
26.4. Participação (“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli
A Companhia, em 01 de julho de 2021, realizou um contrato de participação de investidora
(“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli, no valor total a R$ 510, com o
objetivo de promover o marketing e a marca da Interplayers junto a profissionais e participantes no
segmento de saúde e bem-estar. Foi feito um adiantamento no valor de R$ 150 e o investimento
restante tem como previsão o pagamento de R$ 100 em julho de 2021, R$ 100 em setembro de
2021 R$ 80 em janeiro de 2022 e R$ 80 em maio de 2022.

28.5. Aumento de capital com reserva de incorporação
Em 30 de junho de 2021 a Companhia, nos termos do artigo 169, caput e §1º, da Lei das Sociedades
por Ações, aprovou o aumento de capital social da companhia mediante capitalização do saldo da
reserva de capital constituída em razão da incorporação, pela Companhia, da Pharma Link
Participações S.A. no valor de R$ 10.307. O capital da Companhia passa a ser de R$ 47.740.

Administração
Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor-Presidente
Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO

Luciana A da Paixão
Contador
CRC-1SP248028-6
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos
Conselho de Administração e Acionistas da Interplayers Soluções Integradas S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2021, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente
para o período de três meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três
meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o
NBC TG 21 Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a NBC TG 21 e com
a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como
pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance de revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR
2410 Revisão das Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na
realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não
expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras
intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referente
aos três meses findo em 31 de março de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas
como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados
em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações
financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato
que nos leve a acreditar que essas demonstrações de valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 16 de setembro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Luiz Carlos Marques
Contador
CRC-1SP147693/O-5
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Trimestrais

Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, os
Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as informações trimestrais individuais e consolidadas referentes ao
período findo em 31 de março de 2021.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, os
Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre
as informações trimestrais individuais e consolidadas referentes ao período em 31 de março de 2021.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidades)

Trimestre Atual
30/06/2021

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

52.000
0
52.000

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

1

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

124.055

83.073

35.561

43.465

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

7.968

18.324

1.01.03
1.01.03.01

Contas a Receber

22.684

23.846

Clientes

21.242

23.084

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.442

762

1.01.06

Tributos a Recuperar

4.909

1.295

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

1.02

Ativo Não Circulante

1.02.01
1.02.01.04

4.909

1.295

88.494

39.608

Ativo Realizável a Longo Prazo

4.490

6.283

Contas a Receber

4.490

6.283

1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber

3.700

5.246

1.02.01.04.03 Impostos a recuperar

603

600

1.02.01.04.04 Depósitos judiciais

187

437

1.02.02

Investimentos

51.424

2.746

1.02.02.01

Participações Societárias

51.424

2.746

1.02.02.01.02 Participações em Controladas

51.424

2.746

1.02.03

Imobilizado

7.294

7.383

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

3.482

3.293

1.02.03.02

Direito de Uso em Arrendamento

3.812

4.090

1.02.04

Intangível

25.286

23.196

1.02.04.01

Intangíveis

25.286

23.196

25.286

23.196

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

124.055

83.073

34.941

20.174

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

12.982

10.809

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

12.982

10.809

2.01.02

Fornecedores

2.061

2.784

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

2.061

2.784

2.01.03

Obrigações Fiscais

6.855

2.801

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

6.855

2.801

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

529

551

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

44

91

44

91

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional
2.01.04.03

Financiamento por Arrendamento

2.01.05

Outras Obrigações

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas

485

460

12.514

3.229

1.003

154

1.003

154

11.511

3.075

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar

2.886

2.484

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações

8.541

0

2.01.05.02

Outros

2.01.05.02.04 Adiantamento de clientes

84

591

29.388

7.369

Empréstimos e Financiamentos

3.751

3.962

Financiamento por Arrendamento

3.751

3.962

Outras Obrigações

22.563

0

Outros

22.563

0

22.563

0

2.02

Passivo Não Circulante

2.02.01
2.02.01.03
2.02.02
2.02.02.02

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações
2.02.03

Tributos Diferidos

1.909

2.375

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

1.909

2.375

2.02.04

Provisões

1.165

1.032

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

1.165

1.032

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais

1.165

1.032

2.03

Patrimônio Líquido

59.726

55.530

2.03.01

Capital Social Realizado

47.740

37.433

2.03.02

Reservas de Capital

0

10.307

2.03.02.02

Reserva Especial de Ágio na Incorporação

2.03.04

Reservas de Lucros

2.03.04.01

Reserva Legal

2.03.04.04

Reserva de Lucros a Realizar

0

10.307

11.986

7.790

1.373

1.373

10.613

6.417
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

30.659

58.829

20.276

42.320

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-12.749

-24.934

-10.617

-22.600

3.03

Resultado Bruto

17.910

33.895

9.659

19.720

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-9.369

-17.065

-7.738

-15.190

3.04.01

Despesas com Vendas

-1.990

-3.389

-2.672

-4.428

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-7.506

-13.345

-5.036

-10.696

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06

Resultado Financeiro

3.06.01

Receitas Financeiras

175

520

143

286

3.06.02

Despesas Financeiras

-354

-840

-197

-424

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

8.362

16.510

1.867

4.392

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-2.544

-5.897

-1.180

-1.674

3.08.01

Corrente

-2.230

-4.351

-728

-1.503

3.08.02

Diferido

-314

-1.546

-452

-171

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

5.818

10.613

687

2.718

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

5.818

10.613

687

2.718

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3

7

7

97

124

-338

-37

-163

8.541

16.830

1.921

4.530

-179

-320

-54

-138
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

4.01

Lucro Líquido do Período

5.818

10.513

687

2.778

4.03

Resultado Abrangente do Período

5.818

10.513

687

2.778
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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

18.214

-349

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

19.893

7.882

6.01.01.01

Resultado líquido das operações

10.613

2.718

6.01.01.02

Imposto de renda e contribuição social diferido

1.546

171

6.01.01.03

Despesa com imposto de renda e contribuição social
corrente

4.351

1.503

6.01.01.04

Depreciação/Amortização

2.372

2.748

6.01.01.05

Resultado da baixa de ativos imobilizado e intangível

37

10

6.01.01.06

Resultado de equivalência patrimonial

338

163

6.01.01.07

Despesa de juros com empréstimos, financiamentos e
arrendamento

276

168

6.01.01.08

Despesa de juros com atualização de contigências

54

47

6.01.01.10

Provisão (reversão) para perdas estimadas de créditos de
liquidação duvidosa

20

320

6.01.01.11

Provisão (reversão) para contingência

286

34

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

2.741

-6.653

6.01.02.01

Contas a receber de clientes

1.821

-10.941

6.01.02.02

Adiantamentos a fornecedores e a empregados

-360

194

6.01.02.03

Impostos a recuperar

-3.617

-218

6.01.02.04

Despesas pagas antecipadamente

-596

101

6.01.02.05

Depósitos judiciais

249

-83

6.01.02.06

Outras contas a receber

276

-260

6.01.02.07

Fornecedores e outras contas a pagar

6.01.02.09

Impostos e contribuções a recolher

6.01.02.10

Partes relacionadas

6.01.02.11

Adiantamentos de clientes

6.01.02.12

Obrigações trabalhistas

6.01.03

Outros

6.01.03.01

Juros pagos com empréstimos, financiamentos

6.01.03.02

Pagamento de processos trabalhistas/civil

6.01.03.03

Imposto de renda e contribuição social pagos

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.02

Aquisição de imobilizado

6.02.03

Aquisição de intangível

6.02.06

Adições por aquisição de investimento

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01

Captação de empréstimos e financiamentos com terceiros

6.03.02

Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
e arrendamentos

6.03.03

Dividendos pagos

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-10.356

-4.420

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

18.324

15.059

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

7.968

10.639

-724

377

3.174

765

849

-149

-505

-314

2.174

3.875

-4.420

-1.578

-276

-168

-207

15

-3.937

-1.425

-22.322

-2.196

-752

-791

-3.657

-1.405

-17.913

0

-6.248

-1.875

-48

-195

-186

-305

-6.014

-1.375
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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

18.097

0

0

55.530

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

18.097

0

0

55.530

5.04

Transações de Capital com os Sócios

10.307

0

-16.724

0

0

-6.417

5.04.01

Aumentos de Capital

10.307

0

-10.307

0

0

0

5.04.06

Dividendos

0

0

-6.417

0

0

-6.417

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

10.613

0

0

10.613

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

10.613

0

10.613

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

10.613

-10.613

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

10.613

-10.613

0

0

5.07

Saldos Finais

47.740

0

11.986

0

0

59.726

PÁGINA: 7 de 64

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

11.183

0

0

48.616

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

11.183

0

0

48.616

5.04

Transações de Capital com os Sócios

0

0

-537

0

0

-537

5.04.06

Dividendos

0

0

-537

0

0

-537

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

2.718

0

0

2.718

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

2.718

0

2.718

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

2.718

-2.718

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

2.718

-2.718

0

0

5.07

Saldos Finais

37.433

0

13.364

0

0

50.797
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

7.01
7.01.01

Receitas

61.029

43.478

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

61.282

43.786

7.01.02

Outras Receitas

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

7.02.03

Perda/Recuperação de Valores Ativos

7.02.04

Outros

-378

-146

7.03

Valor Adicionado Bruto

50.065

32.585

7.04

Retenções

-2.372

-2.748

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-2.372

-2.748

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

47.693

29.837

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

7.06.02

Receitas Financeiras

520

286

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

47.875

29.960

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

47.875

29.960

7.08.01

Pessoal

26.587

22.175

7.08.01.01

Remuneração Direta

21.412

17.345

7.08.01.02

Benefícios

3.844

3.615

7.08.01.03

F.G.T.S.

1.331

1.215

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

9.835

4.643

7.08.02.01

Federais

9.831

4.597

7.08.02.03

Municipais

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

7.08.03.01

Juros

840

424

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

10.613

2.718

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

10.613

2.718

15

12

-268

-320

-10.964

-10.893

-2.526

-2.145

-8.060

-7.716

0

-886

182

123

-338

-163

4

46

840

424
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

1

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

142.979

83.080

49.855

44.382

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

14.654

18.821

1.01.03

Contas a Receber

28.966

24.210

1.01.03.01

Clientes

27.505

23.090

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.461

1.120

1.01.06

Tributos a Recuperar

6.235

1.351

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

1.02

Ativo Não Circulante

1.02.01
1.02.01.04

6.235

1.351

93.124

38.698

Ativo Realizável a Longo Prazo

7.956

6.283

Contas a Receber

3.275

1.037

1.02.01.04.03 Impostos a recuperar

621

600

1.02.01.04.04 Depósitos judiciais

2.654

437

1.02.01.07

4.681

5.246

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

4.681

5.246

1.02.02

Investimentos

3.025

1.836

1.02.02.01

Participações Societárias

Tributos Diferidos

3.025

1.836

1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto

3.025

1.836

1.02.03

Imobilizado

8.336

7.383

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

3.955

3.293

1.02.03.02

Direito de Uso em Arrendamento

4.381

4.090

1.02.04

Intangível

73.807

23.196

1.02.04.01

Intangíveis

73.807

23.196
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2021

Exercício Anterior
31/12/2020

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

142.979

83.080

44.693

20.181

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

16.922

10.815

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

16.922

10.815

2.01.02

Fornecedores

3.051

2.785

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

3.051

2.785

2.01.03

Obrigações Fiscais

8.265

2.801

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

8.265

2.801

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

808

551

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

44

91

44

91

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional
2.01.04.03

Financiamento por Arrendamento

2.01.05

Outras Obrigações

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas

764

460

15.647

3.229

603

154

603

154

15.044

3.075

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar

5.567

2.484

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações

8.540

0

2.01.05.02

Outros

2.01.05.02.04 Adiantamento de clientes

937

591

37.167

7.369

Empréstimos e Financiamentos

4.140

3.962

Financiamento por Arrendamento

4.140

3.962

Outras Obrigações

22.563

0

Outros

22.563

0

22.563

0

2.02

Passivo Não Circulante

2.02.01
2.02.01.03
2.02.02
2.02.02.02

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações
2.02.03

Tributos Diferidos

1.913

2.375

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

1.913

2.375

2.02.04

Provisões

8.551

1.032

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

8.551

1.032

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais

8.551

1.032

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

61.119

55.530

2.03.01

Capital Social Realizado

47.740

37.433

2.03.02

Reservas de Capital

0

10.307

2.03.02.02

Reserva Especial de Ágio na Incorporação

2.03.04

Reservas de Lucros

2.03.04.01

Reserva Legal

2.03.04.04

Reserva de Lucros a Realizar

2.03.09

Participação dos Acionistas Não Controladores

0

10.307

11.986

7.790

1.373

1.373

10.613

6.417

1.393

0
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

33.435

61.631

20.321

42.386

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-15.530

-27.742

-10.642

-22.653

3.03

Resultado Bruto

17.905

33.889

9.679

19.733

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-9.608

-17.302

-7.759

-15.210

3.04.01

Despesas com Vendas

-2.091

-3.446

-2.672

-4.428

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-7.754

-14.040

-5.086

-10.901

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

-12

-5

8

97

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

249

189

-9

22

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

8.297

16.587

1.920

4.523

3.06

Resultado Financeiro

-194

-334

-51

-130

3.06.01

Receitas Financeiras

183

530

147

295

3.06.02

Despesas Financeiras

-377

-864

-198

-425

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

8.103

16.253

1.869

4.393

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-2.329

-5.683

-1.181

-1.675

3.08.01

Corrente

-2.059

-4.181

-729

-1.504

3.08.02

Diferido

-270

-1.502

-452

-171

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

5.774

10.570

688

2.718

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

5.774

10.570

688

2.718

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

5.774

10.613

688

2.718

3.11.02

Atribuído a Sócios Não Controladores

0

-43

0

0

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

0,00000

0,20330

0,00000

0,05230

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

0,00000

0,20330

0,00000

0,05230
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

5.774

11.307

688

2.779

4.03

Resultado Abrangente Consolidado do Período

5.774

11.307

688

2.779

4.03.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

5.774

11.307

688

2.779
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

14.831

-553

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

19.765

7.697

6.01.01.01

Resultado líquido das operações

10.570

2.718

6.01.01.02

Imposto de renda e contribuição social diferido

1.502

171

6.01.01.03

Despesa com imposto de renda e contribuição social
corrente

4.181

1.504

6.01.01.04

Depreciação/Amortização

2.800

2.748

6.01.01.05

Resultado da baixa de ativos imobilizado e intangível

37

10

6.01.01.06

Resultado de equivalência patrimonial

-189

-23

6.01.01.07

Despesa de juros com empréstimos, financiamentos e
arrendamento

281

168

6.01.01.08

Despesa de juros com atualização de contigências

54

47

6.01.01.10

Provisão (reversão) para perdas estimadas de créditos de
liquidação duvidosa

199

320

6.01.01.11

Provisão (reversão) para contingência

330

34

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Contas a receber de clientes

6.01.02.02

Adiantamentos a fornecedores e a empregados

6.01.02.03

Impostos a recuperar

6.01.02.04

Despesas pagas antecipadamente

6.01.02.05

Depósitos judiciais

6.01.02.06

Outras contas a receber

6.01.02.07

Fornecedores e outras contas a pagar

6.01.02.09

Impostos e contribuções a recolher

6.01.02.10
6.01.02.11
6.01.02.12

Obrigações trabalhistas

6.01.03

Outros

6.01.03.01

Juros pagos com empréstimos, financiamentos

6.01.03.02

Pagamento de processos trabalhistas/civil

6.01.03.03

Imposto de renda e contribuição social pagos

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.02

Aquisição de imobilizado

6.02.03

Aquisição de intangível

6.02.04

Dividendos recebidos

6.02.06

Adições por aquisição de investimento

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01

Captação de empréstimos e financiamentos com terceiros

6.03.02

Pagamentos de empréstimos, financiamentos com terceiros
e arrendamentos

6.03.03

Dividendos pagos

6.03.05

Participação de não controladores

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-4.167

-4.624

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

18.821

15.673

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

14.654

11.049

-509

-6.672

-4.615

-10.999

-378

199

-4.906

-168

-596

101

-2.218

-83

276

-261

264

377

4.758

764

Partes relacionadas

449

-118

Adiantamentos de clientes

348

-315

6.109

3.831

-4.425

-1.578

-281

-168

-207

15

-3.937

-1.425

-16.868

-2.196

-752

-791

-3.657

-1.405

356

0

-12.815

0

-2.130

-1.875

-48

-195

-186

-305

-3.332

-1.375

1.436

0
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

18.097

0

0

55.530

0

55.530

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

18.097

0

0

55.530

0

55.530

5.04

Transações de Capital com os Sócios

10.307

0

-16.724

0

0

-6.417

0

-6.417

5.04.01

Aumentos de Capital

10.307

0

-10.307

0

0

0

0

0

5.04.06

Dividendos

0

0

-6.417

0

0

-6.417

0

-6.417

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

10.613

0

0

10.613

-43

10.570

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

10.613

0

10.613

0

10.613

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

10.613

-10.613

0

0

-43

-43

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

10.613

-10.613

0

0

-43

-43

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

0

0

0

0

0

1.436

1.436

5.06.04

Participação de não controladores

0

0

0

0

0

0

1.436

1.436

5.07

Saldos Finais

47.740

0

11.986

0

0

59.726

1.393

61.119
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

37.433

0

11.183

0

0

48.616

0

48.616

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

37.433

0

11.183

0

0

48.616

0

48.616

5.04

Transações de Capital com os Sócios

0

0

-537

0

0

-537

0

-537

5.04.06

Dividendos

0

0

-537

0

0

-537

0

-537

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

2.718

0

0

2.718

0

2.718

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

2.718

0

2.718

0

2.718

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

2.718

-2.718

0

0

0

0

5.05.02.06

Transferência para reserva de lucros

0

0

2.718

-2.718

0

0

0

0

5.07

Saldos Finais

37.433

0

13.364

0

0

50.797

0

50.797

PÁGINA: 16 de 64

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício 01/01/2021 à
30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2020 à 30/06/2020

7.01
7.01.01

Receitas

63.938

43.544

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

64.229

43.852

7.01.02

Outras Receitas

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

7.02.03

Perda/Recuperação de Valores Ativos

7.02.04

Outros

-422

-146

7.03

Valor Adicionado Bruto

52.035

32.646

7.04

Retenções

-2.800

-2.748

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-2.800

-2.748

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

49.235

29.898

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

719

317

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

189

22

7.06.02

Receitas Financeiras

530

295

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

49.954

30.215

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

49.954

30.215

7.08.01

Pessoal

28.665

22.392

7.08.01.01

Remuneração Direta

23.114

17.520

7.08.01.02

Benefícios

4.124

3.645

7.08.01.03

F.G.T.S.

1.427

1.227

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

9.855

4.680

7.08.02.01

Federais

9.842

4.634

7.08.02.03

Municipais

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

7.08.03.01

Juros

864

425

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

10.570

2.718

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

10.613

2.718

7.08.04.04

Part. Não Controladores nos Lucros Retidos

-43

0

2

12

-293

-320

-11.903

-10.898

-2.531

-2.145

-8.950

-7.721

0

-886

13

46

864

425
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Comentário do Desempenho

Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Companhia” ou “Interplayers”) e suas controladas, controladas em conjunto (referidas como “Grupo
Interplayers”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, referentes aos exercícios sociais findos em 30 de junho 2021.
Mensagem da Diretoria Executiva
Mais uma vez, tivemos um período extremamente impactado pela pandemia de COVID-19, com forte aceleração
de casos e mortes no Brasil no 2° trimestre de 2021 e uma velocidade de vacinação da população brasileira ainda
abaixo do esperado como razoável para que fossem sentidos os efeitos práticos da redução dos impactos da
pandemia.
Apesar disso, a companhia manteve sua rota de crescimento fundamentada no seu posicionamento como HUB
de Negócios da Saúde e Bem-Estar, integrando os diversos players do ecossistema de saúde, com suas
plataformas de B2B, B2B2C, Health Care e Supply, baseadas nas mais modernas tecnologias digitais.
Destacamos como fato relevante a aquisição majoritária das cotas da maior empresa de soluções para tecnologia
de planos de saúde, a TopDown Sistemas, empresa que há mais de 30 anos atua neste mercado.
Esta aquisição reforça nosso compromisso de atuar em todo o ecossistema de saúde através do Hub InterPlayers,
oferecendo para nossos parceiros soluções cada vez mais completas, sinérgicas e robustas.
Também realizamos neste período 2 investimentos minoritários em empresas que oferecem soluções
complementares ao nosso campo de atuação, a Conecta Médico, que atua na área de telemedicina, e a Síntese,
que oferece uma plataforma de compras para hospitais, caracterizando-se como M&A´s de escopo dentro do
nosso modelo ambidestro de atuação.
Neste período, apuramos resultados que, quando comparados com o 1° semestre do ano anterior, mostram um
forte crescimento das vendas líquidas, atingindo R$ 61,6 milhões.
R$ Milhões
Receita Líquida

30/06/2020
42,4

30/06/2021
61,6

Var
45,4%

Assim, a Interplayers mantém seu compromisso de entregar a acionistas, colaboradores, clientes e sociedade
resultados consistentes com sua estratégia de crescimento saudável, democratizando o acesso a saúde para
todos os brasileiros.
Perfil
Tendo iniciado suas atividades em 2002, a Interplayers tem por objetivo tornar-se o mais importante núcleo de
integração e prestação de serviços no setor de saúde, tendo como lema a valorização das empresas especialistas
do mercado, dentre os múltiplos processos demandados pelos potenciais clientes.
Referência em modelos de negócio, se mantém e se orienta como “O Hub de Negócios da Saúde e Bem-estar”,
com forte ênfase na jornada do consumidor e paciente e amplo relacionamento com todos os elos da cadeia.
Nossa Missão – integrar a cadeia de valor na área de saúde e bem-estar
Nosso Propósito – melhorar o acesso a saúde e bem-estar
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Comentário do Desempenho

Cenário Econômico e Setorial

Em que pese a instabilidade percebida no ambiente econômico por consequência da pandemia, notamos um
indício de recuperação econômica no país, que tem colaborado para que o setor de saúde se mantenha com
níveis de crescimento acima do PIB.
Acreditamos que nossas soluções baseadas em tecnologia digital continuarão com forte demanda no país por
possibilitarem a inclusão de cada vez mais brasileiros no acesso aos medicamentos e serviços de saúde.
Recursos Humanos
Continuamos oferecendo aos nossos colaboradores toda a segurança necessária a este momento desafiador,
tanto aos que estão em home-office, quanto aqueles que já retornaram ao trabalho presencial.
Além disso, oferecemos a aqueles que necessitam e desejam um acompanhamento especializado para diminuir
o stress decorrente da pandemia a que todos temos sido submetidos.
Conseguimos incrementar o número de colaboradores neste período, reforçando nosso compromisso com
políticas sociais voltadas a manutenção dos níveis de emprego no país.
Desempenho Econômico Financeiro
Destacamos, conforme já comentado anteriormente, o sólido crescimento das receitas e do resultado da empresa,
reforçando nosso desejo de cada vez mais ocuparmos um espaço de destaque como a empresa líder no
ecossistema de saúde e bem-estar.
R$ Milhões
Receita Líquida
Custos dos Serviços Vendidos
Lucro Bruto

30/06/2020

30/06/2021

Var

42,4

61,6

45,4%

(22,7)

(27,7)

22,5%

19,7

33,9

71,7%

Relacionamento com Auditores
A Interplayers utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Auditores Independentes (EY)
para revisão de suas demonstrações financeiras do exercício findo em 30/06/2021.
Em conformidade com a instrução CVM nº 381/03, o Grupo adota como procedimento formal, previamente à
contratação de eventuais serviços não relacionados à auditoria externa junto ao auditor independente,
fundamentar-se nos princípios que preservam a independência do auditor, quais sejam: (a) o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não
deve promover os interesses de seu cliente. Neste sentido, no exercício findo em 30 de junho de 2021, não foram
contratados serviços adicionais.
Nossos auditores independentes declararam à Administração nada haver que pudesse afetar a independência e
a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa.
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Notas Explicativas

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais individuais e consolidadas
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional
A Interplayers Soluções Integradas S.A. ("Companhia" ou “Interplayers”), possui sede na
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1.566, Jurubatuba, São Paulo, Estado de São Paulo.
As informações trimestrais individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período findo
em 30 de junho de 2021 abrangem a Companhia e suas controladas e investimentos em
empresas coligadas (conjuntamente referidas como “o Grupo” e individualmente como
“entidades do Grupo”) descritas na Nota Explicativa nº 4.
O Grupo tem como objetivo social a prestação de serviços de:
x Administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica,
higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios, empresas
administradoras de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios eletrônicos e
internet;
x Prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;
x Prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda
como softwares as páginas eletrônicas; e
x Locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de promoção de vendas e
merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
seleção e agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de
material promocional; assessoria e consultoria em informática.

2.
a)

Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais
Declaração de conformidade

As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
as deliberações emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e os pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), que
estão em conformidade com as normas e procedimentos do International Financial Reporting
Standards (“IFRS”), emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Todas as informações relevantes próprias das informações financeiras trimestrais individuais e
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão
da Administração da Companhia.

9
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Notas Explicativas

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais individuais e consolidadas
Em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais)

2.
b)

Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
Base de apresentação

Todos os valores apresentados nestas informações financeiras trimestrais estão expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo.
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas da Companhia foram
aprovadas em 16 de setembro de 2021.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas informações financeiras
trimestrais foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados.
Os julgamentos, estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias, e estão consistentes com as informações
divulgadas na nota 3 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Estas informações financeiras trimestrais não incluem todos os requerimentos de demonstrações
contábeis anuais ou completas e, dessa forma, devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações contábeis completas da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de
2020.
c)

Base de elaboração

As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o
custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como
aqueles advindos de combinações de negócios e instrumentos financeiros, os quais são
mensurados pelo valor justo.
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas de acordo o
CPC 21 (R1) e IAS 34 aplicáveis à elaboração das informações trimestrais e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS).
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2. Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
d) Continuidade operacional
Em 30 de junho de 2021 com base nos fatos e circunstâncias existentes nestas datas, a
Administração avaliou a capacidade da Companhia e do Grupo em continuar operando
normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de
fluxo de caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram
preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.
e)

Pandemia do Covid-19 e seus impactos
A Companhia continua monitorando os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19
e mantém as medidas preventivas e mitigatórias adotadas em 2020:
(i) adoção a prática do trabalho remoto (home office). Criação de um canal direto para
garantir que todos os colaboradores estivessem devidamente equipados e trabalhando de
forma adequada, criação de um processo de comunicação com orientações para
proporcionar ao colaborador uma melhor adaptação no trabalho em casa. E encontros
virtuais para debater temas atuais, bem como momentos de descontração, tudo em um
ambiente virtual e seguro.
(ii) O desenvolvimento de soluções tecnológicas na área da saúde, como a Telemedicina,
não é algo que surgiu a partir da pandemia do Covid-19, que só fez com que o assunto
retornasse à pauta de maneira prioritária. Com o isolamento social como forma de evitar
uma propagação maior do vírus e para manter o bom gerenciamento da saúde da
população, a telemedicina foi reconhecida no País, em caráter excepcional, pelo Conselho
Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.989 de 16 de abril de
2020. A regulamentação é válida apenas durante o período de emergência da pandemia,
mas a expectativa do mercado é a de que se mantenha posteriormente.
A Administração segue focada em adotar as medidas necessárias para minimizar os efeitos
da pandemia do Covid-19 nos negócios, com o objetivo de manter a saúde financeira e a
liquidez da Companhia.
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2. Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
e) Pandemia do Covid-19 e seus impactos--Continuação

Análise de impactos nas demonstrações financeiras
Diante do cenário atual de incertezas na economia, ocasionado pela pandemia do Covid19 e em atendimento aos Ofícios Circulares CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 e nº 03/2020, a
Companhia revisou as principais estimativas contábeis e estão apresentadas ao longo das
notas explicativas, com destaque:

f)

i.

Avaliação de provisão para perda esperada: A Companhia avalia com base em
análise da natureza das contas a receber envolvidas, considerando perdas históricas,
expectativa de recebimento dos títulos, cenário econômico e riscos envolvidos em
cada situação. Cabe ressaltar que a Administração permanece acompanhando o
cenário econômico e avaliando eventuais impactos que podem causar reflexo na
mensuração das perdas estimadas.

i.

Avaliação de impairment de ativos intangíveis com vida útil indeterminada: A
Companhia avaliou a recuperabilidade de seus ativos para a unidade geradora de
caixa da empresa e não identificou a necessidade de provisão para perda nas
demonstrações financeiras para o período findo em 30 de junho de 2020.

ii.

Recuperabilidade dos tributos diferidos: A recuperabilidade do saldo dos tributos
diferidos ativos é revisada anualmente ou quando não for provável a disponibilidade
de lucros tributáveis futuros para a recuperação de todo o ativo ou parte dele. Na
avaliação da Administração, o atual cenário, impactado pelo Covid-19, não afetou as
projeções de lucros futuros tributáveis, permitindo a recuperabilidade de créditos nos
próximos anos.

Base de consolidação
As informações financeiras trimestrais consolidadas compreendem as informações
financeiras do Grupo em 30 de junho de 2021. As controladas são integralmente
consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta, a data na qual a Companhia obtém
controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixa de existir.
O controle é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com
base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por
meio do poder exercido em relação à investida.
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2. Base de apresentação e elaboração das informações financeiras
trimestrais--Continuação
f)

Base de consolidação--Continuação
Especificamente, o Grupo controla uma investida se, e apenas se, tiver:

x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhes garantem a atual
capacidade de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida;
e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus
retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para
dar suporte a essa presunção e quando o Grupo tiver menos da maioria dos direitos de voto
de uma investida, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar
se tem poder em relação a uma investida, inclusive:
x O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direitos de voto;
x Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
x Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto do Grupo (investidor).
O Grupo avalia periodicamente se exerce controle ou não de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle
anteriormente mencionados.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos
acionistas controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso resultar em
prejuízo aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas
demonstrações financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as
políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e
fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre membros do Grupo,
são totalmente eliminados na consolidação.
Se o Grupo perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo
quaisquer componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer
diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer
investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Ativo, Passivo e Resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são
incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo
obtiver controle até a data em que o Grupo deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos do Grupo em suas controladas
são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial.
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3.

Normas, alterações e interpretações de normas existentes que
ainda estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente
pela Companhia

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para
períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2021 ou após essa data, e não houve impacto
significativo nas Demonstrações Financeiras da Companhia, as quais estão demonstradas a
saber:
Pronunciamento
Alterações no CPC 15 (R1)/ IFRS 3: Definição de
negócios

Revisão CPC 00 (R2)

Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48:
Reforma da Taxa de Juros de Referência

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios
Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento.

Alteração no IAS 1/CPC 26 (R1), IAS 8 / CPC 23:

Descrição
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.
Conceitos e orientações sobre
apresentação e divulgação, bases de
mensuração, objetivos do relatório
financeira e informação útil.
As alterações aos Pronunciamentos CPC
38 e CPC 48 fornecem isenções que se
aplicam a todas as relações de proteção
diretamente afetadas pela reforma de
referência da taxa de juros. Uma relação
de proteção é diretamente afetada se a
reforma suscitar incertezas sobre o
período ou o valor dos fluxos de caixa
baseados na taxa de juros de referência
do item objeto de hedge ou do instrumento
de hedge.
As alterações preveem concessão aos
arrendatários na aplicação das orientações
do CPC 06 (R2) sobre a modificação do
contrato de arrendamento, ao contabilizar
os benefícios relacionados como
consequência direta da pandemia Covid19.
Alteração da definição
(emendas a IAS 1 e IAS 8)

de

material

Impacto
Não teve impacto sobre as
demonstrações financeiras
individuais e consolidadas,
mas podem impactar períodos
futuros caso a Companhia
ingresse em quaisquer
combinações de negócios.
Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações
financeiras individuais e
consolidadas.
Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações
financeiras individuais e
consolidadas.

A Companhia e suas
controladas negociaram
postergação de pagamentos
que não impactaram o
passivo de arrendamento e
não configuraram modificação
de contrato que impactassem
materialmente o resultado.
Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações
financeiras
individuais
e
consolidadas.
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3. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda estão
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia-Continuação
Novas normas e interpretações ainda não adotas
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das
demonstrações financeiras são divulgadas abaixo:
Normas e Emendas a Normas
IFRS 1/CPC 43 (R1) - First- time Adoption of
International Financial Reporting Standards /
Adoção pela primeira vez das normas
internacionais de relatório financeiro.
IFRS 3/CPC 15 (R1) - Business Cobinations /
Combinações de negócios.
IFRS 9/CPC 48 - Financial Instruments /
Instrumentos Financeiros.
IFRS 10/CPC 36 (R3) and IAS 28/CPC 18 (R2) Investment Entities: applying the Consolidation
Exception / Aplicando a Exceção na
Consolidação.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
financeiras.
IAS 1/CPC 27 - Ativo Imobilizado / Property,
Plant and Equipment
IAS 37/CPC 25 - Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets / Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
IFRS 17 - Insurance contracts / Contratos de
Seguros - irá substituir a IFRS 4/CPC 11.
IAS 1/CPC 26 (R1) - Presentation of Financial
Statements / Apresentação das demonstrações
financeiras.
IAS 12/CPC 32 - Income taxes/ Tributos sobre o
lucro

Vigências
Alterado por melhorias anuais para as
normas IFS 2018-2020 (subsidiária
como adotante pela primeira vez)
Alterado por referência à estrutura
conceitual (emendas à IFRS 3)
Alterado pelas melhorias anuais das
normas IFRS 2018-2020 (taxas no teste
'10% 'para desreconhecimento de
passivos financeiros)
Alteração: data efetiva das emendas a
IFRS 1o e IAS 28
Alterado pela classificação do passivo
como circulante ou não circulante
(emendas à IAS 1)
Alterado por imobilizado - Produto antes
do uso pretendido (emendas à IAS 16)
Alterado por contratos onerosos - Custo
de cumprimento de um contrato
(emendas à IAS 37)
Alterado para assegurar que uma
entidade forneça informações
relevantes que representem de forma
fidedigna a essência desses contratos.
O IASB adia a data efetiva de
Classificação de Passivos como Atual
ou Não Atual (Alteração à IAS 1)
Alterado por impostos diferido
relacionado a ativos e passivos
decorrentes de uma única transação
(alterações à IAS 12)

1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022

A definir
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2022
1º de janeiro de
2023
1º de janeiro de
2023
1º de janeiro de
2023

Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia.
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4.

Empresas do Grupo
a)

Estrutura do Grupo

a)

Aquisições de Empresas
Síntese
Em 03 de maio de 2021 a Companhia adquiriu 7,41% de participação da empresa Síntese
– Licenciamento de Programa para Compras online S.A., empresa desenvolvedora de uma
plataforma de compras voltada para a gestão de suprimentos na área de saúde.
A compra de 909 Ações de Preferenciais de Classe C pelo valor de R$ 999, totalmente
integralizado ao capital, pagos no ato, pela emissão de ações e refere-se à primeira tranche
dos investimentos. A Companhia poderá realizar uma segunda tranche em até 12 meses
da data da primeira, adquirindo mais 909 Ações de Preferenciais de Classe C, aumentando
sua participação para 12,5%, se atendidas as condições previstas no Instrumento
Particular de Acordo de Investimentos e Outras Avenças.
O ágio apurado de R$ 797 mil compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
provenientes das sinergias decorrentes da aquisição e alinhados com a estratégia da
Companhia.
O investimento foi avaliado como influência significativa, classificada como coligada.
Top Down
Em 02 de junho de 2021 a Companhia adquiriu 75% de participação da empresa Top Down
Consultoria e Projetos S.A., empresa desenvolvedora de sistemas personalizados para
gestão das operações em diversos segmentos, sendo referência em sistemas de gestão
para operadoras de saúde.
O valor da aquisição foi de R$ 48.017 distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000 mil a
vista, (ii) R$ 3.017 mil em 90 dias, sujeito a ajuste de preço conforme condições
estabelecidas em contrato; (iii) R$ 19.000 mil a serem pagos em 2022, 2023 e 2024, e (iv)
R$ 9.000 mil como preço retido em favor da compradora com relação a indenização
assumida pela vendedora e que será pago até 2026 ou até a solução da demanda. As
parcelas do Preço de Compra serão atualizadas pela variação de 100% (cem por cento)
do CDI, desde a data de fechamento até a data de efetivo pagamento de cada uma das
parcelas.
Os ativos adquiridos identificados e os passivos assumidos preliminares ao seu valor justo,
o ágio e o custo da participação que impactaram as demonstrações financeiras
consolidadas de 30 de junho de 2021 estão demonstrados a seguir:
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4. Empresas do Grupo--Continuação
a)

Aquisições de Empresas--Continuação
Valor justo
Ativo Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Ativos identificáveis
Carteira de Clientes
Software
Marca
Não Concorrência
Passivo circulante
Passivo não circulante
Provisões e empréstimos
Passivos contingentes assumidos
Ativos e passivo líquidos
Custo de aquisição
Participação de não controladores
Ágio na Operação

31/05/2021
14.718
6.396
6.082
2.240
5.577
24.426
7.089
11.754
3.739
1.844
9.846
4.708
4.708
3.031
27.136
48.017
1.436
22.316

A aquisição da Top Down no consolidado contribuiu com uma receita líquida no valor de
R$ 2.777 para o mês de junho de 2021.
Os ativos e passivos a valor justo apresentados acima são preliminares e se novas
informações obtidas dentro do prazo de um ano, a contar da data da aquisição, sobre fatos
e circunstâncias que existiam na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores
mencionados, ou qualquer provisão adicional que existia na data de aquisição, a
contabilização da aquisição será revista.
O ágio apurado de R$ 22.316 mil compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
provenientes das sinergias decorrentes da aquisição e alinhados com a estratégia da
Companhia.
As contraprestações contingentes foram registradas ao valor justo na data de aquisição e
estão sendo apresentadas na nota 15.
Custos de transação no valor de R$231 foram reconhecidos na demonstração do resultado
como despesas gerais e administrativas.
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4. Empresas do Grupo--Continuação
b)

Estrutura do Grupo
As Demonstrações Financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Interplayers
Soluções Integradas S.A. e de suas controladas a seguir relacionadas:
Controladas

Abreviação

Ponto Extra Serviços Temporários Ltda.
ECS Participações Ltda.
Top Down Consultoria e Projetos S.A.

P.E.S.M.
ECS Par.
TD

Percentual de participação
30/06/2021
31/12/2020
100%
100%
75%

100%
100%
-

As demonstrações financeiras não consolidam as seguintes empresas investidas:
Investidas

Abreviação

ECS Informática Ltda. (*)
Síntese – Licenciamento de Programa para Compras online S.A. (**)
Startups Growth (***)

ECS Inf.
Síntese
ACE

Percentual de participação
30/06/2021
31/12/2020
50%
7,41%
-

50%
-

(*) A Interplayers possui participação indireta na ECS Informática através de sua controlada ECS Participações. A Interplayers
através da ECS Participações não detém o poder de controlar a investida ECS Informática, porém possui influência
significativa pois participam nas definições de distribuições de dividendos e sobre a estrutura societária da Companhia. Desta
forma a ECS Participações contabiliza este investimento utilizando o método de equivalência patrimonial.
(**) Apesar de não deter o controle da Síntese, detém influência significativa, conforme definido no parágrafo 5 do IAS 28/CPC
18 (R2), pois conforme o acordo de acionistas, a Companhia participa nas definições de distribuições de dividendos e sobre
a estrutura societária da investida. Desta forma a Interplayers deve contabilizar este investimento utilizando o método de
equivalência patrimonial, conforme definido no parágrafo 16 do IAS 28/CPC 18 (R2).
(***) Em 2018, a Companhia iniciou o programa Tech Health em conjunto com a Aceleradora de Startups e Inovação
Corporativa, conhecida como ACE, para incentivar startups que tenham soluções consistentes e complementar às teses do
Grupo, de forma que, no futuro venham a integrar ou complementar suas soluções.
Estes investimentos são avaliados pelo método de custo pois não houve aquisição de participação. No final da aceleração
em maio de 2022, a Companhia tem o direito de: (i) decidir por 10% da participação acionária, (ii) apenas convidar a startup
a ser parceiro estratégico, ou (iii) abandonar qualquer tipo de participação. A Companhia monitora periodicamente os
resultados da startup e possui a expectativa de adquirir a participação acionária conforme previsto em contrato, não havendo
expectativas de perdas a serem consideradas até o momento.

5.

Caixa e equivalente de caixa

Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
1.662
1.917
6.306
16.407
7.968
18.324

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
5.340
2.015
9.314
16.806
14.654
18.821

As aplicações financeiras correspondem às operações automáticas da conta corrente junto às
instituições financeiras que a Companhia opera, possuem baixo risco de crédito, são
remuneradas em condições e taxas normais de mercado de 94% até 101% do Certificado de
Depósito Interbancários (CDI) a.a. em 30 de junho de 2021 (96% até 101% em 31 de dezembro
de 2020.)
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6.

Contas a receber de clientes
a)

Em moeda nacional
Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Em moeda nacional:
De terceiros
Clientes faturados
Clientes a faturar
(-) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa

17.162
4.451
21.613
(371)
21.242

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

21.197
2.238
23.435
(351)
23.084

19.623
8.432
28.055
(550)
27.505

21.203
2.238
23.441
(351)
23.090

O contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de
serviços no curso normal das atividades do Grupo.
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber
apresentou apenas um cliente com concentração de 10% do saldo total.
b)

Abaixo estão descritos os recebíveis
Vencimentos dos recebíveis
Saldos vencidos:
Até 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 210 dias
Acima de 210 dias até 365 dias
Total vencidos
Total a vencer
Total recebíveis

c)

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
315
158
228
1
702
20.911
21.613

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

1.943
471
168
2.582
20.853
23.435

438
244
303
0
985
27.070
28.055

1.943
471
168
2.582
20.859
23.441

Movimentação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
Abaixo movimentação do saldo de perdas estimadas para créditos de liquidação
duvidosa é como se segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 30 de junho de 2020
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Provisão Constituída
Baixa de Provisão
Adição por aquisição de investimento.
Saldo em 30 de junho de 2021

Controladora
(1.328)
(1.208)
888
(1.648)
(1.042)
2.339
(351)
(984)
964
(371)

Consolidado
(1.328)
(1.208)
888
(1.648)
(1.042)
2.339
(351)
(984)
964
(179)
(550)

A Companhia determina suas perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
considerando as perdas históricas e expectativa de recebimento dos títulos em atraso.
Adicionalmente, considera para perdas efetivas todos os títulos vencidos a mais de 210 dias.
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7.

Impostos a recuperar e a recolher
a)

Impostos a recuperar

INSS a recuperar (*)
Outros impostos a recuperar
Imposto de Renda e CSLL (**)
PIS e COFINS a recuperar

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
469
606
289
287
4.730
978
24
24
5.512
1.895

Circulante
Não Circulante

4.909
603

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
692
613
308
288
5.512
1.026
344
24
6.856
1.951

1.295
600

6.235
621

1.351
600

(*) Crédito fiscal de INSS decorrente das operações do Grupo
(**) Antecipações de impostos em homologação para compensação.

b)

Impostos a recolher

ISS a recolher
PIS e COFINS a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Imposto de renda retido na fonte
Parcelamento federal a recolher (*)
Circulante
Não Circulante

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
544
470
494
456
4.828
891
57
52
2.841
3.307
8.764
5.176
6.855
1.909

2.801
2.375

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
921
470
1.124
456
5.225
891
63
52
2.845
3.307
10.178
5.176
8.265
1.913

2.801
2.375

/

(*) Em 2019 a Companhia ingressou em um parcelamento de tributos federais – IRPJ, CSLL e COFINS no valor total de R$ 4.656,
sendo R$ 3.253 o principal e R$ 1.402 de multa e juros, sendo a Selic o índice de correção monetária. A quitação será efetuada
em 60 parcelas, sem utilização de créditos fiscais. Os juros incorridos em 2021, até 30 de junho foi de R$ 35. Durante o ano de
2020 os juros foram de R$ 54. Os pagamentos estão em dia, com 35 parcelas a vencer, o último pagamento ocorrerá em maio de
2024. Não há apresentação de garantias de qualquer natureza.

8.

Investimentos
a)

Composição dos investimentos

Empresas:
Top Down
Ponto Extra Serviços Temporários
ECS Participações
Síntese
Startups Growth

Abr.
TD
P.E.S.M.
ECS Par.
Síntese
ACE

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
47.507
358
2.411
998
150
51.424

376
2.220
150
2.746
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Empresas:
ECS Informática
Síntese
Startups Growth

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
1.876
1.686
999
150
150
3.025
1.836

Abr.
ECS Inf.
Síntese
ACE

8. Investimentos- Continuação
b)

Movimentação dos investimentos

Na Controladora
Em 31 de Dezembro de 2019
Resultado de equivalência patrimonial
Em 30 de junho de 2020
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2020
Aquisição de participação
Ágio de participação
Resultado de equivalência patrimonial
Em 30 de junho de 2021
No Consolidado
Em 31 de Dezembro de 2019
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos provisionados
Em 30 de junho de 2020
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos provisionados
Dividendos deliberados desproporcional
Em 31 de Dezembro de 2020
Aquisição de participação
Ágio sobre a participação
Resultado de equivalência patrimonial
Em 30 de junho de 2021

c)

P.E.S.M.
579
(186)
393
(17)
376
(18)
358
ECS Inf.
1.563
73
(51)
1.585
403
(305)
3
1.686
191
1.877

ECS Par.

Top
Down

ACE

1.743
23
1.766
454
2.220
191
2.411

150
150
150
150

ACE

Síntese

4.307
43.710
(510)
47.507
Síntese

150
150
150
150

202
797
(1)
998

Total

202
797
(1)
998

2.472
(163)
2.309
437
2.746
4.509
44.507
(338)
51.424

Total
1.713
73
(51)
1.735
403
(305)
3
1.836
202
797
(189)
3.025

Sumário das informações financeiras das controladas e coligadas

Empresas controladas
Porcentagem de participação

30/06/2021
ECS Par.

P.E.S.M.

TD

100%

100%

75%

Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos
Participação do grupo nos ativos líquidos

360
(8)
358
358

535
1.876
2.411
2.411

14.799
5.672
(10.152)
(4.747)
5.572
4.179

Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado

54
(18)
(18)
(18)

192
191
191
191

2.782
(171)
(171)
(128)
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31/12/2020
Empresas controladas

P.E.S.M.

Porcentagem de participação

ECS Par.

100,00%

100,00%

Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Ativos líquidos
Participação do grupo nos ativos líquidos

382
(6)
376
376

534
1.686
2.220
2.220

Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado

98
203
203
203

479
(477)
(477)
(477)

8. Investimentos- Continuação
c)

Sumário das informações financeiras das controladas e coligadas- Continuação
Empresas investidas
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos líquidos
Outros ajustes - Distribuição Demais Sócios
Ágio
Valor contábil na participação de controlada e controlada em
conjunto

30/06/2021
ECS Inf.
Síntese
50,00%
7,41%
2.939
3.259
567
250
(1.111)
(664)
(469)
(119)
1.926
2.725
963
202
(283)
1.187
795
1.867

997

Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado

4.161
(381)
(381)

626
(12)
(12)

Participação do grupo no resultado

(191)

(1)

Empresas investidas
Porcentagem de participação
Ativos circulante
Ativos não circulantes
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
Ativos líquidos (100%)
Participação do grupo nos ativos líquidos
Outros ajustes - Distribuição Demais Sócios
Ágio
Valor contábil na participação de controlada e controlada em
conjunto
Resultados
Receita operacional líquida
Lucro (prejuízo) do exercício
Total de resultado
Participação do grupo no resultado

31/12/2020
ECS Inf.
50,00%
2.387
535
(761)
(469)
1.692
846
1.187
2.033
7.738
958
958
479
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9. Imobilizado
Controladora
Custo
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

1.236
3.483
1.732
1.421
6.365
14.237

233
471
87
791

(59)
(59)

1.469
3.895
1.732
1.421
6.452
14.969

3
10
68
90
171

(14)
(14)

1.472
3.891
1.800
1.421
6.542
15.126

748
4
752

(81)
(81)

1.472
4.558
1.800
1.421
6.546
15.797

(941)
(2.806)
(1.074)
(1.052)
(4.982)
(10.855)
3.382

(54)
(233)
(65)
(60)
(80)
(492)
299

58
58
(1)

(995)
(2.981)
(1.139)
(1.112)
(5.062)
(11.289)
3.680

(55)
(242)
(62)
(59)
(135)
(553)
(382)

9
9
(5)

(1.050)
(3.214)
(1.201)
(1.171)
(5.197)
(11.833)
3.293

(52)
(243)
(65)
(57)
(146)
(563)
189

81
81
-

(1.102)
(3.376)
(1.266)
(1.228)
(5.343)
(12.315)
3.482

(*) A Companhia, desde 2018, realiza melhorias em sua sede administrativa. Os gastos dispendidos estão registrados na rubrica “Benfeitorias em imóveis de terceiros” e a sua amortização é
realizada de acordo com o período do contrato de aluguel.
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9. Imobilizado- Continuação
Consolidado
Custo
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Adição por
aquisição de
investimento

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

1.236
3.483
1.732
1.421
6.365
14.237

233
471
87
791

(59)
(59)

1.469
3.895
1.732
1.421
6.452
14.969

3
10
68
90
171

(14)
(14)

1.472
3.891
1.800
1.421
6.542
15.126

360
803
384
1.158
2.705

748
4
752

(81)
(81)

1.832
5.361
1.800
1.805
7.704
18.502

(941)
(2.806)
(1.074)
(1.052)
(4.982)
(10.855)
3.382

(54)
(233)
(65)
(60)
(80)
(492)
299

58
58
(1)

(995)
(2.981)
(1.139)
(1.112)
(5.062)
(11.289)
3.680

(55)
(242)
(62)
(59)
(135)
(553)
(382)

9
9
(5)

(1.050)
(3.214)
(1.201)
(1.171)
(5.197)
(11.833)
3.293

(258)
(568)
(384)
(1.008)
(2.218)
487

(54)
(249)
(65)
(57)
(152)
(577)
175

81
81
-

(1.362)
(3.950)
(1.266)
(1.612)
(6.357)
(14.547)
3.955

(*) A Companhia, desde 2018, realiza melhorias em sua sede administrativa. Os gastos dispendidos estão registrados na rubrica “Benfeitorias em imóveis de terceiros” e a sua
amortização é realizada de acordo com o período do contrato de aluguel.

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos imobilizado, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade,
calculando o valor em uso da unidade geradora de caixa da empresa para comparação com os valores contábeis. Como resultado,
não foi identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.
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10. Intangível
Controladora
Custo
Ágio de combinação de negócios
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Amortização acumulada
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31 de
dezembro de
2019

Adições

11.007
13.666
4.797
30
10.571
9.310
49.381

1.299
106
1.405

(15)
(15)

11.007
14.950
4.903
30
10.571
9.310
50.771

3.388
494
3.882

-

11.007
18.338
5.397
30
10.571
9.310
54.653

3.651
7
3.658

(37)
(37)

11.007
21.952
5.404
30
10.571
9.310
58.274

(7.210)
(4.475)
(9.978)
(6.530)
(28.193)
21.188

(424)
(306)
(594)
(575)
(1.899)
(494)

6
6
(9)

(7.628)
(4.781)
(10.572)
(7.105)
(30.086)
20.685

(496)
(297)
(575)
(1.368)
2.514

(3)
(3)
(3)

(8.124)
(5.081)
(10.572)
(7.680)
(31.457)
23.196

(683)
(273)
(575)
(1.531)
2.127

(37)

(8.807)
(5.354)
(10.572)
(8.255)
(32.988)
25.286

Baixas

Saldo em 30 de
junho de 2020

Adições

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

Baixas

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

A Companhia efetuou análise dos indicativos de perda para os ativos intangíveis, bem como efetuou o estudo de recuperabilidade,
calculando o valor em uso da unidade geradora de caixa da empresa para comparação com os valores contábeis. Como resultado, não foi
identificada a necessidade de constituição de provisão para recuperabilidade dos ativos não financeiros.
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10.

Intangível

Consolidado
Custo
Ágio de combinação de negócios
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Amortização acumulada
Software
Licenças
Marcas e patentes
Software - direitos adquiridos
Não concorrência
Carteira de clientes
Total
Valor líquido contábil

Saldo em 31
de dezembro
de 2019

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2020

Adições

Baixas

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Adição por
aquisição de
investimento

Adições

Baixas

Saldo em 30
de junho de
2021

11.007
13.666
4.797
30
10.571
9.310
49.381

1.299
106
1.405

(15)
(15)

11.007
14.950
4.903
30
10.571
9.310
50.771

3.388
493
3.881

-

11.007
18.338
5.396
30
10.571
9.310
54.652

22.316
2.191
3.739
11.754
1.844
7.089
48.933

3.650
6
3.656

(37)
(37)

33.323
24.142
5.402
3.769
22.325
1.844
16.399
107.204

(7.210)
(4.475)
(9.978)
(6.530)
(28.193)
21.188

(424)
(306)
(594)
(575)
(1.899)
(494)

6
6
(9)

(7.628)
(4.781)
(10.572)
(7.105)
(30.086)
20.685

(496)
(296)
(575)
(1.367)
2.514

(3)
(3)
(3)

(8.124)
(5.080)
(10.572)
(7.680)
(31.456)
23.196

(26)
(27)
48.906

(685)
(273)
(62)
(196)
(31)
(668)
(1.915)
1.741

(37)

(8.835)
(5.353)
(62)
(10.768)
(31)
(8.348)
(33.397)
73.807

* As adições por aquisição de investimento referem-se à aquisição da Top Down e estão especificados na nota 4.
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10. Intangível--Continuação
Foi efetuado teste de recuperação do ágio em 31 de dezembro de 2020, com base no valor
presente nos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da unidade geradora de caixa da
empresa considerando o orçamento anual para o exercício corrente e o planejamento de longo
prazo até 5 anos. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, o Grupo avaliou as
premissas utilizadas em 31 de dezembro de 2020 para recuperabilidade de seus ativos e não
identificou a necessidade de provisão para perda nas demonstrações financeiras intermediárias.
Veja a seguir as mais relevantes utilizadas no teste:
x Crescimento das vendas: 6,0% a.a.
x Obtenção de ganhos de escala no crescimento dos custos fixos.
x A taxa de desconto nominal antes de impostos utilizada foi de 14,11%.
x As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para cinco anos e perpetuidade
com taxa de crescimento de 3,0%.

11.

Empréstimos e financiamentos
c)

Empréstimos e financiamentos
Circulante

Em moeda nacional
Com terceiros
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos

30/06/2021
Não
Circulante

44
44

Total

-

Circulante

44
44

31/12/2020
Não
Circulante

91
91

-

Total

91
91

Os contratos de financiamento não contêm cláusulas de garantias.
d)

Movimentação dos empréstimos

Empréstimos e financiamentos com terceiros
Em moeda nacional
Financiamento

Saldo em 31 de
dezembro de
2020

Juros
(resultado)

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 30 de
junho de 2021

91
91

6
6

(48)
(48)

(6)
(6)

44
44
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11.

Empréstimos e financiamentos- Continuação

b) Movimentação dos empréstimos- Continuação
Saldo em 31 de
dezembro de 2019

Juros
(resultado)

615
184

18
6

(147)
(48)

(18)
(6)

468
136

799

24

(195)

(24)

604

Em moeda nacional
Capital de giro
Financiamento
Total Empréstimos e financiamentos com
terceiros

c)

Pagamento
de principal

Pagamento
de juros

Saldo em 30 de
junho de 2020

Covenants financeiros

Os contratos em aberto de financiamentos e capital de giro, não possuem cláusulas restritivas em 30
de junho de 2021.

12.

Fornecedores e outras contas a pagar
Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Em moeda nacional:
De terceiros
Outras contas a pagar (*)

2.003
58
2.061

2.686
98
2.784

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
2.993
58
3.051

2.687
98
2.785

(*) Valores referentes a prestações de serviços de consultoria em marketing, conforme nota explicativa 24d

13. Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Salários a pagar
Provisão de Férias e encargos
13º salários a pagar
Programa de Participação nos Resultados (PPR)
Outras Obrigações a pagar
Provisão créditos INSS (*)

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
1.717
1.617
3.428
2.578
1.207
2.144
1.902
46
311
4.440
4.401
12.982
10.809

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
3.782
1.620
4.744
2.580
1.765
2.144
1.902
47
312
4.440
4.401
16.922
10.815

(*) Refere-se à provisão de INSS constituída sobre créditos previdenciários tomados pela Companhia, para os quais a administração
está desenvolvendo análises complementares sobre os mesmos e considerou adequado o seu registro como obrigação.
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14. Obrigações por aquisição de investimentos
As obrigações por aquisição dos investimentos referem-se a valores devidos aos acionistas
anteriores das empresas adquiridas negociadas com pagamento parcelado ou por retenção de
garantia. As obrigações estão registradas no passivo circulante e não circulante, conforme segue:
Controladora / Consolidado
Total
Preço a pagar
Obrigações por aquisição de investimento
Total

31.103
31.103

31.103
31.103

Circulante
Não Circulante

8.541
22.563

8.541
22.563

15. Provisão para contingências
a)

Contingências

Provisão para contingências
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2021

Provisão para contingências
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2020
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adição por aquisição de investimento
Adições / (Reversões)
Pagamentos
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2021

15.

Fiscais

Cíveis

279
3
282
9
291
(8)
2
285

Fiscais
279
3
282
9
291
7.342
(8)
2
7.627

Controladora
Trabalhistas
6
(6)
-

Cíveis

485
40
15
45
585
87
(178)
248
742
295
(207)
51
881

Consolidado
Trabalhistas
6
(6)
-

485
40
15
45
585
248
(178)
86
741
339
(207)
51
924

Total
770
33
15
48
866
87
(178)
257
1.032
287
(207)
53
1.165

Total
770
34
15
48
867
248
(178)
95
1.032
7.342
331
(207)
53
8.551

Provisão para contingências- Continuação
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a) Contingências—Continuação
Perda possível
Perda Possível em 31/12/2020
Perda Possível em 31/03/2021

Fiscais
2.305
2.315

Controladora
Cíveis
Trabalhistas
305
1.691
305
1.691

Total
4.301
4.301

Perda possível
Perda Possível em 31/12/2020
Perda Possível em 31/03/2021

Fiscais
2.305
5.346

Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
305
1.691
305
1.691

Total
4.301
7.332

A Companhia tem ações de natureza tributária e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificado pela Administração como possível com base na avaliação de seus assessores
legais, para as quais não há provisão constituída, sendo os montantes aqueles divulgados
acima. Abaixo demonstramos as ações de probabilidade de perdas possíveis:
Fiscais
Dentre os processos individualmente relevantes da controladora, destacam-se:
(i)
Em abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, autuou a Companhia devido
a um Processo Administrativo com auto de infração em que a autoridade fazendária aplicou
multa isolada com base na receita bruta, com fundamento nos artigos 28 e 44, II, da alínea
"b", da Lei n.º 9.430/96, ante a suposta falta de recolhimento de estimativas de abril a
dezembro de 2011. O Processo Administrativo está aguardando o julgamento para
impugnação e está avaliado com risco de perda possível. O valor envolvido em 30 de junho
de 2021 é de R$ 1.379 (R$ 1.371 em 31 de dezembro de 2020).
(ii) Em 2016, a Companhia foi autuada por infração ao § 1º, do art. 61 do RICMS/00, eis que
se creditou, em outubro de 2007, sem comprovar a origem do crédito. Apesar de não ter
localizado, no momento da fiscalização, a nota fiscal que embasava o crédito, era proveniente
de operação de transferência de créditos de sua filial, porém não foi identificado a escrituração
da Nota fiscal de transferência. O valor envolvido como probabilidade de perda possível em
30 de junho de 2021 era de R$ 872 (R$ 872 em 31 de dezembro de 2020).
(iii) Em 2019, a Companhia recebeu a cobrança de multa por compensação não
homologada, calculada no percentual de 50% sobre o valor do direito creditório em discussão
no Processo Administrativo 10880.946.115/2018-75. O valor envolvido como probabilidade de
perda possível em 30 de junho de 2021 era de R$ 64 (R$ 62 em 31 de dezembro de 2020).
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15.

Provisão para contingências--Continuação

a) Contingências—Continuação
No consolidado a Companhia destaca:
iv) Sua controlada Top Down possui auto de infração referente a uma cobrança de ISS,
recolhimento com insuficiência pôr operações realizadas em período intermitente de fevereiro
de 2003 a janeiro de 2005 no valor de R$ 2.835, e outro processo relativos a discussão de
alíquotas de ISS para operações de serviços de processamento de dados ou congênere no
valor de R$ 196. Estes valores estão contabilizados como passivos contingentes pela alocação
do preço de compra.
Os valores das ações tributárias com probabilidade de perda possível totalizam R$ 5.346 em
30 de junho de 2021 (R$ R$ 2.305 em 31 de dezembro de 2020).
Trabalhistas
Os processos trabalhistas classificados como de perda possível se referem aos processos
movidos por ex-empregados da Companhia requerendo créditos trabalhistas, bem como exempregados de empresas prestadoras de serviços pleiteando, tanto reconhecimento de vínculo
empregatício, como demais crédito trabalhistas. Dentre os processos individualmente
relevantes destaca-se:
(i) Ação trabalhista movida por prestador de serviço que alega vínculo empregatício com a
declaração da unicidade contratual. O processo encontra-se em fase recursal. O montante
pleiteado atualizado em 30 de junho de 2021 é de R$ 427 (R$ 427 em 31 de dezembro de
2020).
Os valores das ações trabalhistas com probabilidade de perda possível totalizam R$ 1.691 em
30 de junho de 2021 (R$ 1.691 em 31 de dezembro de 2020).
Cíveis
Os processos de natureza cível classificados como de perda possível se referem,
principalmente, a ações ajuizadas por clientes sob a alegação de determinados problemas na
prestação de serviços oferecidos aos clientes, rescisões contratuais e cobranças feitas
indevidamente. Não há ações que se destacam individualmente. Os valores das ações cíveis
totalizam R$ 305 em 30 de junho de 2021 (R$ 305 em 31 de dezembro de 2020).
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15. Provisão para contingências--Continuação
a)

Depósitos judiciais

Fiscais
Trabalhistas

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
9
9
178
428
187
437

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
2.476
9
178
428
2.654
437

16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Composição
Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$
37.433, representado por 52.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A composição acionária da Companhia está apresentada da seguinte forma:
Acionistas em 30 de junho 2021 e 31 de dezembro de 2020
Ória Tech 1 Fundo de Investimentos em Participações
Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.

%
25%
75%

Ações
13.000
39.000
52.000

Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme
definido no Estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação nas
deliberações da Companhia.
Em 30 de junho de 2021, a Companhia aprovou o aumento de capital social da companhia
mediante capitalização do saldo da reserva de capital constituída em razão da incorporação,
pela Companhia, da Pharma Link Participações S.A. no valor de R$ 10.307. O capital da
Companhia passa a ser de R$ 47.740.
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16.
b)

Patrimônio líquido- Continuação
Natureza e propósito das reservas- Continuação
b.1) Reserva de Lucros- Continuação
A Companhia opta por manter em reserva de lucros todo o excedente de resultados
depois de constituídas a reserva legal e a provisão para distribuição dos dividendos, em
consonância com os preceitos da Lei das Sociedades por Ações e conforme disposto
nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 do Estatuto Social, para eventual posterior
distribuição como proventos aos acionistas. Todas as destinações dos lucros são
anualmente aprovadas em Assembleia dos Acionistas.
b.2) Distribuição de dividendos
O estatuto social da Companhia prevê ainda a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido, conforme apurados nos exercícios sociais a seguir,
abaixo apresentamos o cálculo referente a 31 de dezembro de 2020.
30/06/2021
Lucro líquido do exercício da controladora
Constituição da reserva legal (Artigo 193 da Lei nº. 6.404)
Lucro líquido após apropriação da reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
Dividendos adicionais propostos

31/12/2020

10.613
10.613

9.935
497
9.438

6.417
6.417

2.484
537
3.021

Em ATA da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de 2021, foi
aprovada a distribuição de dividendos adicionais intermediários no valor de R$ 6.417,
referentes ao lucro líquido apurado em no exercício de 2020 e baixado da conta de
reserva de lucros da Companhia no exercício de 2021. Os dividendos adicionais foram
pagos no próprio mês de fevereiro de 2021.
b.3) Reserva Legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do
exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim
assegurar a integralidade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital social.
Em 31 de dezembro de 2020 foi constituído um aumento na reserva legal no montante
de R$ 497 correspondente a 5% do lucro líquido do exercício.
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17.

Instrumentos financeiros
a)

Classificação contábil e valores justos
Abaixo é apresentada uma tabela de comparação por classe de valor contábil e do valor
justo dos instrumentos financeiros do Grupo:
Consolidado
Valor contábil
Valor Justo
30/06/2021
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2020

Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Caixa e Equivalentes de Caixa
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento
Dividendos a pagar
Partes relacionadas

Nota
Explicativa

Nível

27.505
14.654
42.159

23.090
18.821
41.911

27.505
14.654
42.159

23.090
18.821
41.911

6
5

2
1

44
4.904
3.035
31.103
2.940
603
42.629

91
4.422
2.785
2.484
154
9.935

44
4.904
3.035
31.103
2.940
603
42.629

91
4.422
2.785
2.484
154
9.936

11
23
12
14
16.b

2
2
2
2
2

Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem
significativamente dos valores justos.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento
poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em
uma venda ou liquidação forçada.
x Contas a receber de clientes e fornecedores se aproximam de seu respectivo valor contábil
em grande parte devido ao vencimento no curto prazo destes instrumentos.

x Empréstimos e financiamentos, arrendamentos mercantis e contas a pagar por aquisições
são corrigidos conforme contrato e representam o saldo a ser liquidado na data do
encerramento das obrigações contratuais.
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17. Instrumentos financeiros- Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
x Risco de crédito;
x Risco de liquidez; e
x Risco de mercado.
Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração da Companhia tem a responsabilidade global para o
estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar
os riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados,
e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento
de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de
mercado e nas atividades do Grupo.
i)

Riscos de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou
uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
Exposição ao risco de crédito
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
14.654
27.505
42.159

18.821
23.090
41.911
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17. Instrumentos financeiros- Continuação
b)

Gerenciamento dos riscos financeiros -- Continuação
i)

Riscos de crédito
Os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia (caixa e equivalentes de caixa)
encontram-se atualizados por índices financeiros equivalentes àqueles em vigor no
mercado na data dos balanços, sendo avaliados por sua Administração como de riscos
mínimos, pois as operações são realizadas com instituições financeiras de reconhecida
solidez e dentro de limites aprovados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
A Companhia possui uma carteira de clientes bastante diversificada e estabelece uma
estimativa de provisão para perdas com base em histórico de comportamento de
pagamento e em análises extensivas dos riscos de crédito dos respectivos clientes e que
representa sua estimativa de perdas incorridas em relação às contas a receber
(divulgações adicionais são fornecidas na NE 6).

ii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez
suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais
como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação do
Grupo.
O Grupo utiliza o custeio baseado em atividades para precificar seus serviços, que auxilia
no monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa
sobre investimentos.
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17.

Instrumentos financeiros--Continuação
b) Gerenciamento dos riscos financeiros—Continuação
ii)

Risco de liquidez--Continuação
O Grupo busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros
investimentos altamente negociáveis em um montante superior as saídas de caixa para
liquidação de passivos financeiros (outros que não “Fornecedores”) para os próximos
60 dias.
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em aplicações
financeiras em títulos de renda fixa, não aplicando seus recursos em operações no
mercado aberto (bolsa de valores).
Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no
final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o
impacto dos acordos de compensação.

Consolidado
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento
Dividendos a pagar
Partes relacionadas

Valor
contábil
44
4.904
3.035
31.103
2.484
603
42.173

Fluxo de
caixa
futuro,
incluindo
juros
44
4.904
3.035
31.103
2.484
603
42.173

6 meses
ou menos
44
538
3.035
3.000
2.484
603
9.704

6a
12meses
539
6.350
6.889

1 a 2 anos

2 a 5 anos

Mais que 5
anos

409
0
12.752
0
13.161

1.724
9.001
10.725

1.694
1.694

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Companhia
e de suas controladas, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes
significantemente diferentes.
iii) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas
de câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos do Grupo ou o valor
de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco
de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
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17.

Instrumentos financeiros--Continuação
a) Gerenciamento dos riscos financeiros—Continuação
iii) Risco de mercado- Continuação
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios de 30 de junho de
2021 e 31 de dezembro de 2020. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Risco da taxa de juros
A Companhia está exposta as variações nas taxas de juros, que são aplicadas aos seus
empréstimos e financiamentos. Para minimizar possíveis impactos advindos dessas
oscilações, a Companhia adota a política de negociação de taxa fixa.
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nos
outros investimentos financeiros. Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos
instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia na data das
demonstrações financeiras era:
Perfil dos instrumentos financeiros
Instrumentos de taxa fixa
Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020

Instrumentos de taxa variável
Ativos Financeiros
Aplicações financeiras
Passivos Financeiros
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento

(44)

(91)

9.314

16.805

2.449
31.103
33.552

2.784
2.784

b) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros do Grupo são representados por caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber e a pagar, empréstimos e financiamentos, os quais estão registrados pelo
valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, ou pelo valor justo quando
aplicável, em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020. Os principais riscos atrelados
às operações da Companhia estão ligados à variação do Certificado do Depósito
Interbancário (CDI) para as aplicações financeiras e fundos de investimentos de renda fixa.
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17. Instrumentos financeiros--Continuação
c) Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros--Continuação
a. Ativos Financeiros
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual
o Grupo estava exposto na data base de 30 de junho de 2021, foram definidos 03 cenários
diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, o CDI médio é de
4,15% e foi definido como cenário provável (cenário I). A partir dele, foram calculadas
variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira
foi 30 de junho de 2021, projetando um ano e verificando a sensibilidade do CDI com cada
cenário.
Consolidado
Operação
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

Saldo em 30 de
junho de 2021
9.314

Risco
Redução CDI

Cenário
Provável (I)

Cenário (II)

Cenário (III)

4,15%
387

3,11%
290

2,08%
193

b. Passivos Financeiros
Com o objetivo de verificar a sensibilidade do indexador sobre as dívidas as quais a
Companhia está exposta na data base de 30 de junho de 2021, foram definidos três cenários
diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, o CDI médio é de
4,15% em 30 de junho de 2021, foi definido o cenário provável (cenário I) e a partir deste foi
calculada variações de 25% (cenário II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração a
incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 30 de
junho de 2021. A data base utilizada para os empréstimos e financiamentos foi de 30 de
junho de 2021, projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade em cada
cenário.
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Consolidado
Operação
Empréstimos e financiamentos
Obrigação por aquisição de
investimento
Despesa financeira

18.

Saldo em 30 de
junho de 2021

Cenário
Provável (I)

Risco

Cenário
(III)

44

Aumento CDI

4,15%

5,19%

6,23%

31.103
31.147

Aumento CDI

4,15%
1.293

5,19%
1.616

6,23%
1.939

Imposto de renda e contribuição social

a)

Conciliação da taxa efetiva

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota oficial de imposto %
Imposto de renda e contribuição social calculado pela alíquota oficial
Diferenças permanentes
Equivalência patrimonial
Saldo negativo de controladas

Controladora
30/06/2021
30/06/2020
16.510
4.393
(34%)
(34%)
(5.613)
(1.494)
(299)
(124)
15
(56)
(5.897)
(1.674)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(4.351)
(1.546)
(5.897)
(35,72%)

Alíquota efetiva

b)
a.

Cenário
(II)

(1.503)
(171)
(1.674)
(38,11%)

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020
16.253
4.394
(34%)
(34%)
(5.526)
(1.494)
(158)
(124)
65
7
(64)
(64)
(5.683)
(1.675)
(4.181)
(1.502)
(5.683)
(34,97%)

(1.504)
(171)
(1.675)
(38,12%)

Movimentação dos Impostos Diferido

Na Controladora

Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Impostos diferidos líquido ativos

Saldo em 31 de
dezembro de 2019
1.723
265
451
151
181
60
15
3.978
6.824

Reconhecidos
no Resultado
24
275
109
69
18
(4)
(661)
(170)

Saldo em 30 de
junho de 2020
1.748
540
560
220
181
78
11
3.317
6.655
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a.

Na Controladora

Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Amortização de mais valia
Impostos diferidos líquido ativos

Saldo em 31 de
dezembro de 2020
1.847
634
119
55
181
113
8
2.289
5.246

Reconhecidos
no Resultado
39
98
7
57
31
(4)
(1.904)
130
(1.546)

Saldo em 30 de
junho de 2021
1.886
731
126
112
181
144
4
385
130
3.699
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18.

Imposto de renda e contribuição social- Continuação
b)

a.

Movimentação dos Impostos Diferido- Continuação

No Consolidado

Saldo em 31 de
dezembro de 2019

Reconhecidos
no Resultado

1.723
265
451
151
181
60
15
3.978
6.824

24
275
109
69
18
(4)
(661)
(170)

Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro - ativo
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Amortização de mais valia

a.

No Consolidado

Provisão para contingências
Provisões de bônus
Provisão Devedores Duvidosos
Outras provisões
Provisão desvalorização imobilizado
Arrendamento mercantil financeiro - ativo
Ágio decorrente de incorporação reversa
Prejuízo fiscal acumulado
Amortização de mais valia

Saldo em 31 de
dezembro de 2020
1.847
634
119
55
181
113
8
2.289
5.246

Reconhecidos
no Resultado
74
98
15
57
32
(4)
(1.904)
130
(1.502)

Saldo em 30 de
junho de 2020
1.748
540
560
220
181
78
11
3.317
6.655
Saldo em 30 de
junho de 2021
2.768
731
187
150
181
144
4
385
130
4.680

c) Projeção de impostos diferidos
O ativo fiscal diferido possui o seguinte prazo estimado de realização:
Em 30/06/2021
2021
2022
Total

Controladora
2.890
954
3.844

Consolidado
2.890
1.790
4.680
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19. Receita operacional líquida
Controladora
30/06/2021
30/06/2020

30/06/2021

Consolidado
30/06/2020

Mercado nacional
Com terceiros
Prestação de serviços

66.780

48.313

70.023

48.387

(-) Impostos sobre vendas
Total de receita

(7.951)
58.829

(5.993)
42.320

(8.392)
61.631

(6.001)
42.386

20. Custos e despesas por natureza
Controladora
30/06/2021
30/06/2020
Classificados como:
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Natureza
Mão de Obra Própria
Serviços com Terceiros
Depreciação e Amortização
Manutenção de Softwares
Manutenção/Conservação e Infraestrutura
Serviços com Datacenter/Telecom/Cloud
Viagens e Estadias
Baixas, perdas e recuperação de créditos
Outras receitas (despesas) operacionais
Indenização trabalhista
Despesas tributárias
Provisões para Contingências
Recuperação de Impostos

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

(24.934)
(13.345)
(3.389)
7
(41.661)

(22.600)
(10.696)
(4.428)
98
(37.626)

(27.742)
(14.040)
(3.446)
(5)
(45.233)

(22.653)
(10.901)
(4.428)
98
(37.884)

(28.072)
(4.838)
(2.372)
(2.988)
(1.405)
(1.276)
(85)
(268)
7
(207)
(24)
(133)
(41.661)

(23.674)
(4.356)
(2.749)
(2.142)
(1.392)
(1.297)
(745)
(1.208)
(3)
(55)
(97)
92
(37.626)

(30.231)
(5.661)
(2.800)
(2.862)
(1.475)
(1.405)
(92)
(293)
(5)
(207)
(24)
(178)
(45.233)

(23.921)
(4.357)
(2.749)
(2.142)
(1.399)
(1.297)
(747)
(1.208)
(3)
(57)
(96)
92
(37.884)
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21. Resultado financeiro
Controladora
30/06/2021
30/06/2020
Despesas financeiras
Juros com empréstimos e financiamentos
Despesas bancárias
Juros passivos de parcelamentos e tributos federais
Multa e juros sobre débitos tributários
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas com aplicações financeiras
Juros ativos sobre atualização de tributos a recuperar
Outras receitas financeiras
Receitas e despesas financeiras, líquidas

Consolidado
30/06/2021
30/06/2020

(275)
(232)
(122)
(165)
(46)
(840)

(168)
(120)
(28)
(82)
(26)
(424)

(280)
(234)
(139)
(165)
(46)
(864)

(168)
(121)
(28)
(82)
(26)
(425)

192
14
314
520

209
13
64
286

197
14
319
530

217
14
64
295

(320)

(138)

(334)

(130)
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22. Lucro líquido por ação
O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores
de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
Consolidado
30/06/2021

30/06/2020

Numerador
Lucro líquido do exercício

10.570

2.718

Denominador
Média ponderada de ações ordinárias - básico

52.000

52.000

Resultado por ação
Resultado por ação ordinária - básico (em R$)
Resultado por ação ordinária - Diluído (em R$)

0,2033
0,2033

0,0523
0,0523

23. Arrendamentos Mercantis
A Companhia possui contratos classificados como arrendamentos que se enquadram no escopo
da IFRS 16/ CPC 06 (R2), que se tornou vigente a partir de 01 de janeiro de 2019.
Considerando os fluxos nominais incorporando a inflação futura projetada de 3,25% e um prazo
médio 9 anos descontados pela taxa incremental nominal, a Companhia teria em 30 de março de
2021, um incremento líquido de passivo de arrendamento de R$ 50 na controladora e R$ 59 no
consolidado.

a) Ativos de direito de uso
Intangível
Saldo Inicial
(+) Impacto da atualização anual do contrato
(-) Amortização de Ativos de Direto de uso
Adição por aquisição de investimento
Saldo

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.090
(278)
3.812

2.498
2.228
(636)
4.090

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.090
(278)
569
4.381

2.498
2.228
(636)
4.090

A amortização de Ativos de Direto de Uso referente aos períodos de seis meses findo em 30 de
junho de 2020 foi de R$ 358.
O passivo de arrendamento foi mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento
remanescentes, descontados pela utilização da taxa incremental de seus empréstimos. A taxa para
o arrendamento de direito de uso de imóveis é de 13,35 % a.a. O prazo final do arrendamento é
abril de 2028.
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23. Arrendamentos Mercantis -- Continuação
Passivos de Arrendamento
Passivo
Saldo Inicial
(+) Impacto da atualização anual do contrato
Baixa por pagamento dos passivos de arrendamento
Encargos Financeiros
Adição por aquisição de investimento
Saldo
Circulante
Não Circulante

Controladora
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.423
(456)
269
4.236
485
3.751

2.675
2.228
(906)
425
4.422
460
3.962

Consolidado
30/06/2021
31/12/2020
Imóvel
Imóvel
4.423
(461)
274
668
4.904
764
4.140

2.675
2.228
(906)
425
4.422
460
3.962

O impacto dos encargos financeiros e da baixa por pagamento dos passivos de arrendamento para
os períodos de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de R$144.
c) Fluxo de Pagamento em 30/06/2021
Ano
Julho a dezembro de 2021
2022
2023
2024
2025
Acima de 5 anos
Valores não descontados
Juros embutidos
Saldo do Passivo de Arrendamento

Valor
456
912
912
912
912
2.127
6.229
(1.993)
4.236

24. Partes Relacionadas
a)

Controladora final
Os controladores finais do Grupo são Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Fernando Guerino
Cascardo e Carlos Alberto de Castro Dutra por meio da Intermarket Empreendimentos e
Participações Ltda.

b)

Remuneração do pessoal chave da Administração
Remuneração do pessoal-chave da Administração do Grupo inclui Pró-labore, Programa de
Participação nos Resultados (PPR) e assistência médica e ascende em 30 de junho de 2021
em R$ 2.510 e R$ 1.524 em 30 de junho de 2020.

24. Partes Relacionadas--Continuação
c)

Recebimento operações alienadas em 2017 - Vitae Health Redes Sociais Ltda.
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Em 15 de dezembro de 2017 foi formalizado a alienação da Sociedade Vitae health por
R$400.000, cujo pagamento à Interplayers se deu conforme cronograma abaixo:
x 1ª parcela - 15 de dezembro de 2018 - R$ 150, recebimento integral no ano de 2018;
x 2ª parcela - 15 de dezembro de 2019 - R$ 150, recebimento de R$ 50 no ano de 2019 e no
1º semestre de 2020 o valor de R$ 100;
x 3ª parcela - 15 de dezembro de 2020 - R$100, recebimento no valor de R$ 70 no 2º semestre
de 2020, sendo acordado entre as partes o recebimento do saldo residual no valor de R$ 30
no decorrer de 2021.
d)

Transações entre partes relacionadas
Segue abaixo os saldos das transações entre empresas do Grupo:

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de Comunicações e
Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 12

Vitae Health Redes Sociais Ltda. (i)
ECS Informática Ltda. (ii)
Ponto Extra (iii)
Partes relacionadas
Digital Loa Soluções de Comunicações e
Marketing Ltda. (iv)
Outras contas a pagar - NE 12
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Controladora
31 de dezembro de 2020
Resultado em
Ativo
Passivo
30/06/2020
circulante
circulante
(6 meses)
30
154
2.230
19
30
154
2.249

Consolidado
31 de dezembro de 2020
Resultado em
Ativo
Passivo
30/06/2020
circulante
circulante
(6 meses)
30
154
2.230
30
154
2.230

-

98

966

-

98

966

-

98

966

-

98

966

Controladora
30 de junho de 2021
Ativo
Passivo
(Resultado em
circulante
circulante
6 meses)
30
1.003
2.754
25
30
1.003
2.779

Consolidado
30 de junho de 2021
Ativo
Passivo
(Resultado em
circulante
circulante
6 meses)
30
603
2.754
30
603
2.754

-

58

609

-

58

609

-

58

609

-

58

609

São transações entre compras e vendas realizadas entre as empresas.
Prestações de Serviços entre as empresas, referente desenvolvimentos de software.
Prestação de serviços entre empresas, referente a terceirização de mão de obra.
Prestação de serviços referentes a consultoria em marketing.

25. Informações por Segmentos
A Companhia efetuou a análise das informações por segmento de acordo com o CPC 22 / IFRS 8
– Informações por segmentos e concluiu que possui um único segmento operacional a ser
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divulgado.

26. Cobertura de Seguros
O Grupo, com base na avaliação de seus consultores, mantém coberturas de seguros por
montantes considerados suficientes para cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e os
decorrentes de arrendamento mercantil e de responsabilidade civil. Abaixo demonstramos as os
limites das coberturas:
Ramo
Administradores e diretores - D&O
Empresarial
Incêndio tradicional

Seguradora
Liberty Seguros
Sul América Seguros
Porto Seguro

Vigência
De
Até
01/02/2021
01/02/2022
16/07/2020
16/07/2021
10/03/2021
10/03/2022

Limite máximo de
responsabilidade
10.000
5.500
15.450

27. Eventos subsequentes
27.1. Aquisição de ações da Conecta Médico S.A. (“Conecta”)
Em 30 de julho de 2021 através do Termo de Aditamento e Fechamento do Acordo de Compra e Venda,
Investimento e Outras Avenças a Companhia adquiriu 3.000 ações da Conecta, que representam 25%
de participação no seu capital.
O valor total da operação é de R$ 1.800 mil, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 450 mil no ato, (ii)
R$ 1.350 mil a serem pagos em 4 parcelas iguais de 337,5 mil no ato, 90, 180 e 270 dias. As parcelas
do Preço de Compra não serão atualizadas.
A Conecta é uma plataforma de Telemedicina que integra médicos, pacientes e todo o sistema da
saúde. A empresa é nova com operações a partir de 2020. Arquitetura e estrutura do sistema foi
desenvolvida em uma plataforma moderna e flexível programada para integrações com múltiplos
sistemas e aplicações e projetada para suportar os diversos recortes de geração de receitas e
atendimento às demandas dos clientes e mercado.

27. Eventos subsequentes
27.2. Participação (“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli
A Companhia, em 01 de julho de 2021, realizou um contrato de participação de investidora
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(“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli, no valor total a R$ 510, com o objetivo
de promover o marketing e a marca da Interplayers junto a profissionais e participantes no segmento
de saúde e bem-estar. Foi feito um adiantamento no valor de R$ 150 e o investimento restante tem
como previsão o pagamento de R$ 100 em julho de 2021, R$ 100 em setembro de 2021 R$ 80 em
janeiro de 2022 e R$ 80 em maio de 2022.

Administração
Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor-Presidente
Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO

Luciana A da Paixão
Contador
CRC-1SP248028-6
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais

Aos
Conselho de Administração e Acionistas da
Interplayers Soluções Integradas S.A.
São Paulo - SP

Introdução

Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da Interplayers Soluções Integradas S.A.
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente
para o período de três e seis meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de
seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o
NBC TG 21 Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a NBC TG 21 e com
a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como
pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance de revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR
2410 Revisão das Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na
realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não
expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras
intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado
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As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referente
aos seis meses findo em 30 de junho de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas
como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados
em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações
financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato
que nos leve a acreditar que essas demonstrações de valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

São Paulo, 16 de setembro de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Luiz Carlos Marques
Contador CRC-1SP147693/O-5
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, os
Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as informações trimestrais individuais e consolidadas referentes ao
período findo em 30 de junho de 2021.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Em atendimento ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, os
Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre
as informações trimestrais individuais e consolidadas referentes ao período em 30 de junho de 2021.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Castro Dutra
CEO
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Relatório de asseguração emitido por auditor independente sobre a
compilação de informações financeiras consolidadas compensadas
pro forma incluídas em prospecto
Aos
Conselho de Administração e Acionistas da
Interplayers Soluções Integradas S.A.
São Paulo - SP
Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a
compilação de informações financeiras consolidadas condensadas pro forma da
Interplayers Soluções Integradas S.A. (a “Companhia”), elaborada sob responsabilidade
de sua administração. As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma
compreende a demonstração do resultado consolidado pro forma para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas notas explicativas. Os critérios aplicáveis
com base nos quais a administração da Companhia compilou as informações financeiras
consolidadas condensadas pro forma estão especificados no CTG 06 – Apresentação de
Informações Financeiras pro forma, do Conselho Federal de Contabilidade e estão
sumariados na nota explicativa 2 que integram as informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram compiladas pela
administração da Companhia, no contexto da transação explicada na nota explicativa 1.2,
para ilustrar o impacto da combinação de negócios da Top Down Consultoria de Projetos
Ltda. (“Top Down”), sobre a demonstração do resultado consolidado do exercício findo
em 31 de dezembro de 2020, como se a combinação de negócios da Top Down tivesse
ocorrido em 01 de janeiro de 2020. Como parte desse processo, informações sobre o
desempenho operacional da Companhia foram extraídas pela administração das
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, sobre as quais emitimos relatório de auditoria sem modificações em
16 de setembro de 2021. Adicionalmente, as informações sobre o desempenho
operacional da Top Down foram extraídas pela administração da Companhia das
demonstrações financeiras da Top Down referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 que foram auditadas por outros auditores independentes, cujo relatório de
auditoria sem modificação foi emitido em 9 de setembro de 2021.
Responsabilidade da administração da companhia pelas informações financeiras
consolidadas condensadas pro forma
A administração da Companhia é responsável pela compilação das informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma com base no CTG 06 do Conselho
Federal de Contabilidade.
Nossa independência e controle de qualidade
Cumprimos com os requerimentos de independência e outros requerimentos de ética das
NBCs PG 100 e 200 e NBC PA 291, que são fundamentados nos princípios de
integridade, objetividade e competência profissional e que, também, consideram o sigilo e
o comportamento dos profissionais.
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Aplicamos os padrões internacionais de controle de qualidade estabelecidos na NBC PA
01 e, dessa forma, mantemos apropriado sistema de controle de qualidade que inclui
políticas e procedimentos relacionados ao cumprimento dos requerimentos de ética,
padrões profissionais, exigências legais e requerimentos regulatórios.
Responsabilidades do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de
Valores Mobiliários, sobre se as informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma foram compiladas pela administração da Companhia, em todos os aspectos
relevantes, com base no CTG 06 do Conselho Federal de Contabilidade.
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 – Trabalho de Asseguração
sobre a Compilação de Informações Financeiras pro forma Incluídas em Prospecto,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, equivalente à Norma Internacional
emitida pela Federação Internacional de Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que os procedimentos de auditoria
sejam planejados e executados com o objetivo de obter segurança razoável de que a
administração da Companhia compilou, em todos os aspectos relevantes, as informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma com base no CTG 06 do Conselho
Federal de Contabilidade.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou reemissão de
quaisquer relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas
usadas na compilação das informações financeiras consolidadas condensadas pro forma,
tampouco executamos, no curso deste trabalho, auditoria ou revisão das demonstrações
financeiras e demais informações financeiras históricas usadas na compilação das
informações financeiras consolidadas condensadas pro forma.
A finalidade das informações financeiras consolidadas condensadas pro forma incluídas
no prospecto é a de exclusivamente ilustrar o impacto do evento relevante sobre as
informações financeiras históricas da Companhia, como se o evento tivesse ocorrido na
data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Dessa forma, nós não fornecemos
qualquer asseguração de que o resultado real do evento em 31 de dezembro de 2020
teria sido conforme apresentado.
Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base
nos critérios aplicáveis, envolve a execução de procedimentos para avaliar se os critérios
aplicáveis adotados pela administração da Companhia na compilação das informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma oferecem base razoável para
apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e
para obter evidência suficiente apropriada sobre se:
x os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios;
e
x as informações financeiras pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às
informações financeiras históricas.
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Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente,
levando em consideração seu entendimento sobre a Companhia e sobre a natureza do
evento ou da transação com relação à qual as informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma foram compiladas, bem como outras circunstâncias relevantes do
trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião sobre a compilação das informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma.
Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras consolidadas condensadas pro forma
foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base no CTG 06 –
Apresentação de Informações Financeiras pro forma.
São Paulo, 16 de setembro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Luis Carlos Marques
Contador CRC-1SP147693/O-5
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstração do Resultado consolidado pro forma não auditado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(em milhares de Reais)

Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas financeiras líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes dos impostos
Despesa com imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social

Adquirente
IP
Consolidado
89.649
(44.477)
45.172
(21.546)
(8.140)
19

Lucro líquido do exercício
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Adquirida
Top Down

Ajustes pro
forma

Consolidado
pro forma

34.497
(21.677)
12.820
(2.351)
(201)
(50)

(4.587)
-

124.146
(66.154)
57.992
(28.484)
(8.341)
(31)

15.505

10.218

(4.587)

21.136

(1.153)
533
(620)
476
15.361

(284)
240
(44)
10.174

(804)
(804)
(5.391)

(2.241)
773
(1.468)
476
20.144

(3.846)

(3.212)

273

(6.785)

(1.580)
(5.426)

179
(3.033)

1.560
1.833

159
(6.626)

9.935

7.141

(3.558)

13.518

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma não auditadas
(em milhares de Reais)
1.

Descrição das transações

A demonstração do resultado consolidada Pro Forma para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 reflete as transações da aquisição de 75% das ações da Top Down
Consultoria e Projetos S.A. (“Top Down” ou “Adquirida”), realizada conforme Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária na data de 02 de junho de 2021.
1.1

Sociedades envolvidas e suas atividades

1.1.1 Interplayers
(a) Identificação: Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Interplayers” ou “Companhia”),
sociedade por ações, com sede na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1.566,
Jurubatuba, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 05.347.060/0001-07.
(b) Atividades: Companhia tem como objetivo social a prestação de serviços de:
administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria
farmacêutica, higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios,
empresas administradoras de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios
eletrônicos e internet; prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;
prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas; e locação de mão de obra terceirizada;
prestação de serviços de promoção de vendas e merchandising de produtos; fornecimento
e gestão de recursos humanos para terceiros; seleção e agenciamento de mão de obra;
prestação de serviços de eventos; distribuição de material promocional; assessoria e
consultoria em informática.
1.1.2 Top Down
(a) Identificação: Top Down Consultoria e Projetos S.A. (“Top Down” ou “Adquirida”),
sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua do Carmo, nº 71, 4º andar, Centro, CEP 20011-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
29.185.279/0001-07.
(b) Atividades: A Top Down tem como objeto social a prestação de serviços gerais de
processamento de dados, consultoria, treinamento em aplicação de computadores em
áreas diversas e desenvolvimento de sistemas personalizados.
1.2

Descrição e propósito da transação

A Interplayers é um grupo de empresas que se coloca como hub na área de saúde e a vinda
da Top Down, aumenta a participação do Grupo na área de saúde, integrando os diversos
agentes deste ecossistema, permitindo a ampliação da oferta de produtos e serviços.
A Top Down é o ponto de entrada de informações adicionais para mapeamento do sistema
de saúde brasileiro, sendo a principal fonte de dados para IA e Big Data, o que permite a
capacitação de novas linhas de receita da área de tecnologia da saúde.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma não auditadas
(em milhares de Reais)
O valor total da aquisição é de R$ 48.017, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000 a
vista, (ii) R$ 3.017 em 90 dias, referente a parcela retida para cumprimento de condições
estabelecidas em contrato e ajuste de preço; (iii) R$ 19.000 a serem pagos em 2022, 2023
e 2024, e (iv) R$ 9.000 como preço retido em favor da compradora com relação a
indenização assumida pela vendedora e que será pago até 2026 ou até a solução da
demanda. As parcelas do Preço de Compra serão atualizadas pela variação de 100% (cem
por cento) do CDI, desde a Data de Fechamento até a data de efetivo pagamento de cada
uma das parcelas.
A demonstração de resultado consolidada Pro Forma para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 reflete as transações da Adquirida como se a aquisição tivesse sido
realizada em 01 de janeiro de 2020.
2.
Base de elaboração das informações financeiras consolidadas condensadas
pro forma
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas em
observância as normas brasileiras de contabilidade, especificamente a CTG06 –
“Apresentação de Demonstrações Financeiras Pro Forma” de 19 de abril de 2013, emitida
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Companhia utilizadas na elaboração
destas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir
das demonstrações financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo
IASB (IFRS) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 auditadas, cujos relatórios
de auditoria dos auditores independentes, datados de 16 de setembro de 2021,
respectivamente, não contêm ressalva.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Adquirida utilizadas na elaboração
destas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir
das demonstrações financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo
IASB (IFRS) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 auditadas, cujos relatórios
de auditoria dos auditores independentes, datados de 16 de setembro de 2021,
respectivamente, não contêm ressalva.
Estas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma devem ser lidas em
conjunto com as demonstrações financeiras históricas das empresas envolvidas.
A demonstração do resultado consolidada pro forma reflete os efeitos da aquisição de 75%
do capital social da Adquirida em nossos resultados como se a referida aquisição tivesse
acontecido em 1º de janeiro de 2020.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma não auditadas
(em milhares de Reais)
3.

Ajustes Pro Forma

As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas e
apresentadas a partir das demonstrações financeiras históricas de cada Empresa e os
ajustes pro forma foram determinados com base em premissas e estimativas, as quais
acreditamos serem razoáveis, e incluem os seguintes ajustes:
(a)

Despesas gerais e administrativas

Reflete a amortização dos ativos intangíveis identificados e alocados como custo de
aquisição aos ativos e passivos, como se a aquisição da Adquirida tivesse ocorrido em 01
de janeiro de 2020. O valor de R$ 4.587 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
alocada as despesas gerais e administrativas.
Ativo intangível
Carteira de Clientes
Software
Marca
Não Concorrência

Valor

Prazo vida útil
7.089
11.754
3.739
1.844
24.426

76 meses
60 meses
60 meses
60 meses

Amortização do
período
1.119
2.351
748
369
4.587

A amortização foi calculada com base na vida útil estimada dos intangíveis identificados
considerando a vida útil remanescente estimada entre 5 e 7 anos conforme determinado no
relatório de alocação do preço de compra.
(b)

Despesas de juros sobre a contraprestação da adquirida

O pagamento da contraprestação da transação ocorre no ato, 90 dias e do 1º ao 5º
aniversário conforme exposto no item 1.2, desta forma, o ajuste pro forma reflete a
atualização monetária sobre o saldo do contas a pagar por aquisição da subsidiária para os
12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 804.
(c)

Despesa de imposto de renda e contribuição social

Reflete o efeito do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos calculados
às alíquotas previstas pela legislação fiscal vigente de 25% e 9% (34% alíquota combinada),
respectivamente, sobre os ajustes pro forma anteriormente descritos.
O valor para o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 para o imposto de renda
e contribuição social correntes que reflete o efeito das despesas financeiras é de R$ 273.
O efeito sobre a amortização dos ativos intangíveis sobre o imposto de renda e contribuição
social diferidos é de R$ 1.560.
***
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Informações Financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas do
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021

Conteúdo

Página

Relatório de asseguração emitido por auditor independente
sobre a compilação de informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma incluídas em prospecto

03

Informações Financeiras consolidadas condensadas pro forma
não auditadas

06

-2-

251

Relatório de asseguração emitido por auditor independente sobre a
compilação de informações financeiras consolidadas condensadas
pro forma incluídas em prospecto
Aos
Conselho de Administração e Acionistas da
Interplayers Soluções Integradas S.A.
São Paulo - SP
Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a
compilação de informações financeiras consolidadas condensadas pro forma da
Interplayers Soluções Integradas S.A. (a “Companhia”), elaborada sob responsabilidade
de sua administração. As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma
compreendem a demonstração do resultado consolidado pro forma para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021 e as respectivas notas explicativas. Os critérios
aplicáveis com base nos quais a administração da Companhia compilou as informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma estão especificados no CTG 06 –
Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma, do Conselho Federal de
Contabilidade e estão sumariados na nota explicativa 2 que integram as informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram compiladas pela
administração da Companhia, no contexto da transação explicada na nota explicativa 1.2,
para ilustrar o impacto da combinação de negócios da Top Down Consultoria de Projetos
Ltda. (“Top Down”), sobre a demonstração do resultado consolidado do período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021, como se a combinação de negócios da top Down
tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2021. Como parte desse processo, informações
sobre o desempenho operacional da Companhia foram extraídas pela administração das
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021, sobre as quais emitimos relatório de auditoria sem
modificações em 16 de setembro de 2021. Adicionalmente, as informações sobre o
desempenho operacional da Top Down foram extraídas pela administração da
Companhia das demonstrações financeiras da Top Down referente ao período de cinco
meses findo em 31 de maio de 2021 que foram auditadas por outros auditores
independentes, cujo relatório de auditoria sem modificação foi emitido em 9 de setembro
de 2021.
Responsabilidade da administração da companhia pelas informações financeiras
consolidadas condensadas pro forma
A administração da Companhia é responsável pela compilação das informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma com base no CTG 06 do Conselho
Federal de Contabilidade.
Nossa independência e controle de qualidade
Cumprimos com os requerimentos de independência e outros requerimentos de ética das
NBCs PG 100 e 200 e NBC PA 291, que são fundamentados nos princípios de
integridade, objetividade e competência profissional e que, também, consideram o sigilo e
o comportamento dos profissionais.
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Aplicamos os padrões internacionais de controle de qualidade estabelecidos na NBC PA
01 e, dessa forma, mantemos apropriado sistema de controle de qualidade que inclui
políticas e procedimentos relacionados ao cumprimento dos requerimentos de ética,
padrões profissionais, exigências legais e requerimentos regulatórios.
Responsabilidades do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de
Valores Mobiliários, sobre se as informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma foram compiladas pela administração da Companhia, em todos os aspectos
relevantes, com base no CTG 06 do Conselho Federal de Contabilidade.
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 – Trabalho de Asseguração
sobre a Compilação de Informações Financeiras Pro forma Incluídas em Prospecto,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, equivalente à Norma Internacional
emitida pela Federação Internacional de Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que os procedimentos de auditoria
sejam planejados e executados com o objetivo de obter segurança razoável de que a
administração da Companhia compilou, em todos os aspectos relevantes, as informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma com base no CTG 06 do Conselho
Federal de Contabilidade.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou reemissão de
quaisquer relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas
usadas na compilação das informações financeiras consolidadas condensadas pro forma,
tampouco executamos, no curso deste trabalho, auditoria ou revisão das demonstrações
financeiras e demais informações financeiras históricas usadas na compilação das
informações financeiras consolidadas condensadas pro forma.
A finalidade das informações financeiras consolidadas condensadas pro forma incluídas
no prospecto é a de exclusivamente ilustrar o impacto do evento relevante sobre as
informações financeiras históricas da Companhia, como se o evento tivesse ocorrido na
data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Dessa forma, nós não fornecemos
qualquer asseguração de que o resultado real do evento em 30 de junho de 2021 teria
sido conforme apresentado.
Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base
nos critérios aplicáveis, envolve a execução de procedimentos para avaliar se os critérios
aplicáveis adotados pela administração da Companhia na compilação das informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma oferecem base razoável para
apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e
para obter evidência suficiente apropriada sobre se:
x os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios;
e
x as informações financeiras pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às
informações financeiras históricas.
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Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente,
levando em consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do
evento ou da transação com relação à qual as informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma foram compiladas, bem como outras circunstâncias relevantes do
trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das informações
financeiras consolidadas condensadas pro forma.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião sobre a compilação das informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma.
Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras consolidadas condensadas pro forma
foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base no CTG 06 –
Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma.
São Paulo, 16 de setembro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Luis Carlos Marques
Contador CRC-1SP147693/O-5
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Demonstração do Resultado Consolidado pro forma não auditado
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2021
(em milhares de Reais)

Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas financeiras líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes dos impostos
Despesa com imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social

Adquirente
IP
Consolidado
61.631
(27.742)
33.889
(14.040)
(3.446)
(5)

Adquirida
Top Down
31/05/2021
15.990
(11.217)
4.773
(1.031)
(2.105)
7

16.398

Lucro líquido do exercício
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Ajustes pro
forma

Consolidado
pro forma

(1.909)
-

77.621
(38.959)
38.662
(16.980)
(5.551)
2

1.644

(1.909)

16.133

(864)
530
(334)
189
16.253

(80)
74
(6)
1.638

(373)
(373)
(2.282)

(1.317)
604
(713)
189
15.609

(4.181)

(936)

127

(4.990)

(1.502)
(5.683)

758
(178)

649
776

(95)
(5.085)

10.570

1.460

(1.506)

10.524

Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma não auditadas
(em milhares de Reais)
1.

Descrição das transações

A demonstração do resultado consolidada Pro Forma para o período de seis meses findo
em 30 de junho de 2021 refletem as transações da aquisição de 75% das ações da Top
Down Consultoria e Projetos S.A. (Adquirida), realizada conforme Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária na
data de 02 de junho de 2021.
1.1

Sociedades envolvidas e suas atividades

1.1.1 Interplayers
(a) Identificação: Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Interplayers” ou “Companhia”),
sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566,
Jurubatuba, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 05.347.060/0001-07.
(b) Atividades: Companhia tem como objetivo social a prestação de serviços de:
administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria
farmacêutica, higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios,
empresas administradoras de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios
eletrônicos e internet; prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;
prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas; e locação de mão de obra terceirizada;
prestação de serviços de promoção de vendas e merchandising de produtos; fornecimento
e gestão de recursos humanos para terceiros; seleção e agenciamento de mão de obra;
prestação de serviços de eventos; distribuição de material promocional; assessoria e
consultoria em informática.
1.1.2 Top Down
(a) Identificação: Top Down Consultoria e Projetos S.A. (“Top Down” ou “Adquirida”),
sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua do Carmo, nº 71, 4º andar, Centro, CEP 20011-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
29.185.279/0001-07.
(b) Atividades: A Top Down tem como objeto social a prestação de serviços gerais de
processamento de dados, consultoria, treinamento em aplicação de computadores em
áreas diversas e desenvolvimento de sistemas personalizados.
1.2

Descrição e propósito da transação

A Interplayers é um grupo de empresas que se coloca como HUB na área de saúde, a vinda
da Top Down, aumenta o ecossistema da área de saúde, integrando os diversos agentes
deste ecossistema, permitindo a ampliação da oferta dos produtos e serviços da
Interplayers.
A Top Down é o ponto de entrada de informações adicionais para mapeamento do sistema
de saúde brasileiro, sendo a principal fonte de dados para IA e Big Data, o que permite a
capacitação de novas linhas de receita da área de tecnologia da saúde.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma não auditadas
(em milhares de Reais)
O valor total da aquisição é de R$ 48.017 mil, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000
mil a vista, (ii) R$ 3.017 mil em 90 dias, referente a parcela retida para cumprimento de
condições estabelecidas em contrato e ajuste de preço; (iii) R$ 19.000 mil a serem pagos
em 2022, 2023 e 2024, e (iv) R$ 9.000 mil como preço retido em favor da compradora com
relação a indenização assumida pela vendedora e que será pago até 2026 ou até a solução
da demanda. As parcelas do Preço de Compra serão atualizadas pela variação de 100%
(cem por cento) do CDI, desde a Data de Fechamento até a data de efetivo pagamento de
cada uma das parcelas.
A demonstração de resultado consolidada Pro Forma para o período de seis meses findo
em 30 de junho de 2021 refletem as transações da Adquirida como se a aquisição tivesse
sido realizada em 01 de janeiro de 2021.
2.
Base de elaboração das informações financeiras consolidadas condensadas
pro forma
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas em
observância as normas brasileiras de contabilidade, especificamente a CTG06 –
“Apresentação de Demonstrações Financeiras Pro Forma” de 19 de abril de 2013, emitida
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Companhia utilizadas na elaboração
destas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir
das demonstrações financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo
IASB (IFRS) para o exercício findo em 30 de junho de 2021 auditadas, cujos relatórios de
auditoria dos auditores independentes, datados de 16 de setembro de 2021,
respectivamente, não contêm ressalva.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Adquirida utilizadas na elaboração
destas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir
das demonstrações financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo
IASB (IFRS) para o exercício findo em 30 de junho de 2021 auditadas, cujos relatórios de
auditoria dos auditores independentes, datados de 9 de setembro de 2021,
respectivamente, não contêm ressalva.
Estas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma devem ser lidas em
conjunto com as demonstrações financeiras históricas das empresas envolvidas.
A demonstração do resultado consolidada Pro Forma reflete os efeitos da aquisição de 75%
do capital social da Adquirida em nossos resultados como se referida aquisição tivesse
acontecido em 1º de janeiro de 2021.
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Interplayers Soluções Integradas S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas condensadas pro
forma não auditadas
(em milhares de Reais)
3.

Ajustes Pro Forma

As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas e
apresentadas a partir das demonstrações financeiras históricas de cada Empresa e os
ajustes Pro Forma foram determinados com base em premissas e estimativas, as quais
acreditamos serem razoáveis, e incluem os seguintes ajustes:
(a)

Despesas gerais e administrativas

Reflete a amortização dos ativos intangíveis identificados e alocados como custo de
aquisição aos ativos e passivos, como se a aquisição da Adquirida tivesse ocorrido em 01
de janeiro de 2021. O valor de R$ 1.909 mil para o exercício de janeiro a maio de 2021,
alocada as despesas gerais e administrativas.
Ativo intangível
Carteira de Clientes
Software
Marca
Não Concorrência

Valor

Prazo vida útil
7.089
11.754
3.739
1.844
24.426

76 meses
60 meses
60 meses
60 meses

Amortização do
período
466
978
312
153
1.909

A amortização foi calculada com base na vida útil estimada dos intangíveis identificados
considerando a vida útil remanescente estimada entre 5 e 7 anos conforme determinado no
relatório de alocação do preço de compra.
(b)

Despesas de juros sobre a contraprestação da adquirida

O pagamento da contraprestação da transação ocorre no ato, 90 dias e do 1º ao 5º
aniversário conforme exposto no item 1.2, desta forma, o ajuste pro forma reflete a
atualização monetária sobre o saldo do contas a pagar por aquisição da subsidiária para os
06 meses até em 30 de junho de 2021 no valor de R$ 373 mil.
(c)

Despesa de imposto de renda e contribuição social

Reflete o efeito do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos calculados
às alíquotas previstas pela legislação fiscal vigente de 25% e 9% (34% alíquota combinada),
respectivamente, sobre os ajustes Pro Forma anteriormente descritos.
O valor para o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 para o imposto de renda
e contribuição social correntes que reflete o efeito das despesas financeiras é de R$ 127
mil. O efeito sobre a amortização dos ativos intangíveis sobre o imposto de renda e
contribuição social diferidos é de R$ 649 mil.

***
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ANEXO M – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA TOP DOWN CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA. REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 E
O BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA LEVANTADO EM 01 DE JANEIRO DE 2019
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULR
GR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHH
R EDODQoR SDWULPRQLDO GH DEHUWXUD OHYDQWDGR HP  GH
MDQHLURGH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD



ËQGLFH

3iJLQD

5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR


5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1RWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
1RVWHUPRVGDVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD$GPLQLVWUDomRGD7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV
/WGD ³6RFLHGDGH´ RX ³7RS 'RZQ´  VXEPHWH j DSUHFLDomR GH VHXV VyFLRVDFLRQLVWDV R 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomRHDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHELDQXDLVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULR
GR$XGLWRU,QGHSHQGHQWHUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
HVDOGRVLQLFLDLVGH

0HQVDJHPGD'LUHWRULD([HFXWLYD
 VHUi OHPEUDGR SHOR DGYHQWR GH XPD SDQGHPLD FRP FDUDFWHUtVWLFDV JOREDLV H GH TXH DOJXPD
LQIRUPD LPSDFWRX D YLGD GH WRGRV DR UHGRU GR PXQGR 1mR VRPHQWH HVWiYDPRV HQIUHQWDQGR XP
SUREOHPDHSLGHPLROyJLFR PDVWDPEpPGHUHHVWUXWXUDomRHUHDGHTXDomR GH GRPRGR TXHWUDWDPRV
QRVVRFRWLGLDQR
(P PHDGRV GH PDUoR WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD 7RS 'RZQ IRUDP SDUD R KRPH RIILFH H DR
PHVPR WHPSR TXH SUHVHUYDPRV D VD~GH GH QRVVRV FRODERUDGRUHV FRQWLQXDPRV DWHQGHQGR
SOHQDPHQWHQRVVRVFOLHQWHV
(P PHLRDHVWHFHQiULRWLYHPRVD RSRUWXQLGDGH GHSURPRYHUPXGDQoDVQD IRUPDFRPRWUDWDPRV R
QHJyFLRHGHFRPRDFROKHPRVWRGRVDTXHOHVTXHID]HPSDUWHGHDOJXPPRGRGRVQRVVRVFDQDLVGH
UHODFLRQDPHQWR&RPHVWDYLVmRDFHOHUDPRVRGHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDVFRPIRFRVHPSUHQD
iUHD GD 6D~GH SDUD FRQVHJXLU WUD]HU DR PHUFDGR VROXo}HV TXH SURSRUFLRQDVVHP GLIHUHQFLDLV QR
QHJyFLR $ SDQGHPLD GR QRYR &RURQDYtUXV LPSXOVLRQRX VHUYLoRV H PpWRGRV TXH Mi HVWDYDP HP
RSHUDomRHSDVVDUDPDVHUH[WUHPDPHQWHQHFHVViULRVGXUDQWHRSHUtRGR'LDQWHGHVVDUHDOLGDGHH
GDVWRPDGDVGHGHFLV}HVQHFHVViULDVSDUDFRQWHURDYDQoRGRYtUXVWRUQRXVHQHFHVViULRYROWDUDR
SRQWRSULPRUGLDOSDUD HQWmRSULRUL]DUDVD~GHH LQWHJULGDGHGRV QRVVRVFRODERUDGRUHVEHPFRPRD
FRQWLQXLGDGH GRV QRVVRV QHJyFLRV DSRLDQGR IRUQHFHGRUHV H FOLHQWHV FXPSULQGR QRVVD
UHVSRQVDELOLGDGH SHUDQWH D VRFLHGDGH H PHUFDGR 'HVVD IRUPD QRV SRVLFLRQDPRV GH IRUPD
FRQVFLHQWH UHLQYHQWDPRV QRVVRV SURFHVVRV LQYHVWLPRV HP QRYRV PpWRGRV H WHFQRORJLDV TXH
FRQWULEXtVVHPSDUDXPPHUFDGRDLQGDPDLVGLVUXSWLYRKXPDQL]DPRVDLQGDPDLVQRVVRVPpWRGRVFRP
QRVVRVFRODERUDGRUHVHFOLHQWHV
2DQRGHIRLPXLWRLPSRUWDQWHWDPEpPSDUDUHIOHWLUPRVVREUHQRVVDHVWUXWXUDHQRVVRVSURFHVVRV
SHUFHEHPRV TXH H[LVWLDP GLYHUVDV RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULD H TXH VHULD R PRPHQWR GH SURPRYHU
JUDQGHV PXGDQoDV SDUD LPSDFWDU GH IRUPD SRVLWLYD QRVVRV FRODERUHV FOLHQWHV H R UHVXOWDGR GD
HPSUHVD/DQoDPRVHQWmRHPMDQHLURGHR3URMHWR7UDQVIRUP$d2XPFRQMXQWRGHDo}HVTXH
VHULDPLPSOHPHQWDGDVDRORQJRGRVDQRVH
23URMHWR7UDQVIRUP$d2IRLHVWUXWXUDGRFRPVHWHSLODUHVHVWUDWpJLFRVTXHWHUiFRPRUHVXOWDGRXP
QRYRSRVLFLRQDPHQWRGDHPSUHVDSHUDQWHRPHUFDGRHVHXVFRODERUDGRUHV
x
x
x

1RYDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
2WLPL]DomRGHSURFHVVRV
5RDGPDSGH1RYDV)XQFLRQDOLGDGHVGRVSURGXWRV
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x
x
x
x

5RDGPDSGH(YROXomR7HFQROyJLFDGRVSURGXWRV
1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
3DUFHULDV
3HVVRDV

$FRQVROLGDomRGDPDUFDQRPHUFDGRGH6D~GHIRLDOLFHUoDGDFRPVROXo}HVTXHGLVSRQLELOL]DPRVDR
PHUFDGRDWUDYpVGRVVHJPHQWRVRQGHDWXDPRV0pGLFR2GRQWROyJLFR$GPLQLVWUDGRUDVHP6D~GHH
&RUUHWRUDVHP6D~GH(VWDVVROXo}HVHVWmRGLVSRQtYHLVQRVSURGXWRV±7RS6D~GH0pGLFR7RS6D~GH
'HQWDO 7RS6D~GH $GPLQLVWUDGRUD 7RS6D~GH &RUUHWRUD 3RUWDLV GH 6HUYLoR %HQHILFLiULR 5HGH
&UHGHQFLDGD (PSUHVD 9HQGDV 3) H 3- &RUUHWRU  $33 %HQHILFLiULR 3DUD FRQWLQXLGDGH QR
IRUWDOHFLPHQWRGDPDUFDHSURGXWRVIRLGHVHQYROYLGRDVROXomR7RS6D~GH,QWHOOLJHQFHRQGHRREMHWLYR
GHVWDIHUUDPHQWDpOHYDUDRPHUFDGRXPSURGXWRLQRYDGRUWUD]HQGRLQWHOLJrQFLDDRQHJyFLRHDEULQGR
RSRUWXQLGDGHVGHJHVWmRSUHGLWLYDMXQWRDRSHUDomR
$WXDOPHQWHQRVVRVSURGXWRVVXSRUWDPDRSHUDomRGHPDLVGHPLOK}HVGHEHQHILFLiULRVHPQRVVRV
FOLHQWHVID]HQGRFRPTXHD7RS'RZQVHSRVLFLRQHFRPGHVWDTXHHQWUHDVPDLRUHVSURYHGRUDVGH
WHFQRORJLD SDUD HPSUHVDV SDJDGRUDV GD 6D~GH 6XSOHPHQWDU (VWD YROXPHWULD p DWLQJLGD DWUDYpV GH
QRVVD FDUWHLUD GH FOLHQWHV TXH DWXDOPHQWH p IRUPDGD SHORV JUDQGHV SOD\HUV GR PHUFDGR GH 6D~GH
HQWUHHOHV±*1',3RUWR6HJXUR8QLPHG6HJXURV&HQWUDO1DFLRQDO8QLPHG0HW/LIHHQWUHRXWURV
1RVVRSODQHMDPHQWRpDWLQJLUR0LGGOH0DUNHWGDiUHDGD6D~GH RSHUDGRUDVFRPFDUWHLUDHQWUH
H  EHQHILFLiULRV DWLYRV  OHYDQGR QRVVDV VROXo}HV SDUD HVWH S~EOLFR H FRQVHJXLU DWLQJLU XP
Q~PHURFDGDYH]PDLRUGHHPSUHVDVHSURSRUFLRQDUVROXo}HVLQRYDGRUDVHGLVUXSWLYDV
3HUILO
)XQGDGD HP  D 7RS 'RZQ p XPD HPSUHVD EUDVLOHLUD TXH GHVHQYROYH VLVWHPDV GH DOWR QtYHO
WHFQROyJLFR RIHUHFHQGR DR PHUFDGR VROXo}HV WHFQROyJLFDV LQRYDGRUDV H FRQVXOWRULD QD iUHD GH
OHJLVODomRGRVHJPHQWR&RPLVVRFRQVHJXLPRVDOLDUWHFQRORJLDGHSRQWDHJHVWmRSDUDTXHWRGRVRV
QRVVRVSDUFHLURVIDoDPDGLIHUHQoDHPXPPHUFDGRFDGDYH]PDLVFRPSHWLWLYRV
1RVVD PLVVmR p GHVHQYROYHU VROXo}HV FRPSOHWDV GH WHFQRORJLD SDUD D iUHD GD VD~GH VXSHUDQGR
GHVDILRVGHIRUPDLQWHOLJHQWHLQWHJUDGDHDOLQKDGDjVQHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHVHGRPHUFDGR
7HPRVFRPRREMHWLYRSHUPDQHFHUVHQGRUHIHUrQFLDHPWHFQRORJLDGHVROXo}HVSDUDDÈUHDGH6D~GH
OHYDQGRVROXo}HVGHDOWRQtYHODWRGRVRVSOD\HUVGRPHUFDGRIRFDQGRQDLQRYDomRSDUDHVWDUVHPSUH
jIUHQWH
1RVVRVYDORUHV
x
x
x
x

7UDQVSDUrQFLDHeWLFDSDUDHVWLPXODUFRQILDQoDHFUHGLELOLGDGHHPQRVVRVUHODFLRQDPHQWRV
3UR[LPLGDGH H 3DUFHULD SDUD DOLQKDUVH jV QHFHVVLGDGHV GR FOLHQWH YLVDQGR VDWLVIDomR H
FUHVFLPHQWRP~WXR
'HGLFDomRSDUDJDUDQWLUDWHQGLPHQWRiJLOHHILFLHQWHODGRDODGRFRPRFOLHQWH
,QRYDomRSDUDGHVHQYROYHUVROXo}HVFDGDYH]PDLVFULDWLYDVHH[FOXVLYDVSHUDQWHRVGHVDILRV
GRPHUFDGR
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&HQiULR(FRQ{PLFRH6HWRULDO
$TXHGDGHQR3,%HPIRLDPDLRUHPDQRVHRWHUFHLURSLRUUHVXOWDGRDQXDOGDKLVWyULD
HFRQ{PLFDGR%UDVLOPHQRUDSHQDVTXHDVUHWUDo}HVUHJLVWUDGDVHPHGHGR3,%HP
DPERVRVDQRV(VVDTXHGDLQWHUURPSHXHSUDWLFDPHQWHDQXORXRFUHVFLPHQWRGHWUrVDQRVVHJXLGRV
GHDTXDQGRR3,%DFXPXORXDOWDGH


0DVTXDQGRIDODPRVGRPHUFDGRGHVD~GHHEHPHVWDUQRVGHSDUDPRVFRPXPFHQiULRGLVUXSWLYRH
LQRYDGRU6HJXQGRGDGRVGLVSRQLELOL]DGRVQRHVWXGR'LVWULWR+HDOWK7HFK5HSRUWHQWUHRVDQRVGH
HDTXDQWLGDGHGH+HDOWK7HFKVQRSDtVFUHVFHXGHIRUPDH[SRQHQFLDOVDLQGRGHSDUD
VWDUWXSVVHQGRPHWDGHFRPQRPtQLPRDQRVGHRSHUDomRPRYLPHQWDQGRQHVWHSHUtRGR86
PLOK}HVHPURGDGDVGH9HQWXUH&DSLWDO2GHVHQYROYLPHQWRGHVROXo}HVWHFQROyJLFDVQDiUHDGD
VD~GHFRPRD7HOHPHGLFLQDQmRpDOJRTXHVXUJLXDSDUWLUGDSDQGHPLDGR&29,'HVWDGLVFXVVmR
p DQWLJD H D FRYLG Vy IH] FRP TXH R DVVXQWR UHWRUQDVVH j SDXWD GH PDQHLUD SULRULWiULD &RP R
LVRODPHQWR VRFLDO FRPR IRUPD GH HYLWDU XPD SURSDJDomR PDLRU GR YtUXV H SDUD PDQWHU R ERP
JHUHQFLDPHQWRGDVD~GHGDSRSXODomRDWHOHPHGLFLQDIRLUHFRQKHFLGDQR3DtVHPFDUiWHUH[FHSFLRQDO
SHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH0HGLFLQDHR0LQLVWpULRGD6D~GHFRQIRUPH/HLQGHGHDEULOGH
$UHJXODPHQWDomRpYiOLGDDSHQDVGXUDQWHRSHUtRGRGHHPHUJrQFLDGDSDQGHPLD

$ H[SHFWDWLYD GR PHUFDGR p TXH DV UHJXODPHQWDo}HV VH PDQWHQKDP DR WpUPLQR GR SHUtRGR
HPHUJHQFLDO $FUHGLWDPRV TXH D WHOHPHGLFLQD WHOHFRQVXOWD WHOHWULDJHP SUHVFULomR GLJLWDO H PXLWDV
RXWUDV VROXo}HV GLJLWDLV FRPR HFRPPHUFH PDUNHWSODFH SODWDIRUPDV GH GLDJQyVWLFRV VHUmR
LQFRUSRUDGRVGHVWHQRYRPHUFDGRPHOKRUDQGRRDFHVVRjVD~GHSDUDSRSXODomR

1RVVR3RVLFLRQDPHQWR
$SyVLPSODQWDUPRVR7RS6D~GHHPDOJXPDVGDVPDLRUHVRSHUDGRUDVGHSODQRVPpGLFRVH
RGRQWROyJLFRVGR%UDVLODYDQoDPRVDJRUDSDUDRPLGOHPDUNHWRIHUHFHQGRR7RS6D~GH&ORXG(P
ODQoDPRVQRPHUFDGRVROXo}HVLQWHOLJHQWHVGHJUDQGHUHOHYkQFLDQDiUHDGDVD~GH$EDL[R
DOJXPDVVROXo}HVTXHHVWmRVHGHVWDFDQGRHRXWUDVTXHDWpRILPGRDQRSURPHWHPVXUSUHHQGHU
&RQILUD
x
x
x
x

7RS6D~GH,QWHOOLJHQFH
7RS6D~GH5HJXODWyULR
7RS&DVW
7RS7UDLQLQJ



$OpPGRIRUWDOHFLPHQWRGHQRVVRVSURGXWRVHPEDUFDQGRQRYDVWHFQRORJLDVDHPSUHVDWDPEpPDWXD
HPSURMHWRVSDUDGHVHQYROYHUFRQWH~GRSDUDRPHUFDGRWUD]HUGHIRUPDFRODERUDWLYDWHPDVTXHVmR
QHFHVViULRVWUD]HUDGLVFXVVmRHPPHLRDRPRPHQWRGHWUDQVIRUPDomRTXHYLYHPRVDWXDOPHQWH(QWUH
HVWHVSURMHWRVHVWmRR7RS&DVW±8PFDQDOGHFRQWH~GRRQGHVmRFRQYLGDGRVSHVVRDVGRVHJPHQWR
VD~GHSDUDDQDOLVDUHGLYLGLUH[SHULrQFLDVUHOHYDQWHVVREUHDOJXPWHPDVHQVLFHODRPHUFDGRGH6D~GH
$WXDOPHQWHR7RS&DVWHVWiGLVSRQtYHOHPSODWDIRUPDVGLJLWDLVHDOFDQoDQGRXPQXPHURFDGDYH]PDLRU
GHSHVVRDVOHYDQGRFRQWH~GRGHTXDOLGDGHHOHYDQGRDPDUFDGD7RS'RZQFRPRXPDHPSUHVDTXH
SURSRUFLRQDGHEDWHVHQULTXHFHGRUHVSDUDRPHUFDGR7DPEpPODQoDPRVQRVVDSODWDIRUPDGHHQVLQR
RQGH HVWDPRV SURSRUFLRQDQGR FXUVRV WUHLQDPHQWRV H FRQWH~GRV SDUD QRVVRV FRODERUDGRUHV EHP
FRPRQRVVRVSDUFHLURVSURPRYHQGRWUHLQDPHQWRVHFDSDFLWDomRHPQRVVDVVROXo}HV
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7RGDV DV Do}HV WHP REMHWLYR GH WRUQDU R DQR GH  DLQGD GHVDILDGRU XPD RSRUWXQLGDGH GH GDU
FRQWLQXLGDGHDRVSURMHWRVMiFRQVROLGDGRVHTXHVmRQRVVRVSURGXWRVUHFRQKHFLGRVQRPHUFDGREHP
FRPRDJUHJDUQRYDVSODWDIRUPDVHSURMHWRVYROWDGRVDFRPXQLGDGHSDUDFRQVHJXLUWDPEpPGHDOJXPD
IRUPD DX[LOLDU QRVVD VRFLHGDGH QHVWH PRPHQWR TXH DLQGD p WmR GHOLFDGR 9HQFHU GHVDILRV p XPD
FDUDFWHUtVWLFDV GD 7RS 'RZQ SRU LVVR HVWi HP QRVVR '1$ D FDSDFLGDGH GH QRV UHLQYHQWDUPRV H
GHVHQYROYHUVROXo}HVTXHDX[LOLHPQRFUHVFLPHQWRGDVHPSUHVDVHVRFLHGDGHJUDQGHVFRQTXLVWDVMi
UHDOL]DPRVHVDEHPRVTXHWHPRVPXLWDVRXWUDVDDOFDQoDUHVRPHQWHFRPXPDPDUFDIRUWHYDPRV
FRQVHJXLUDYDQoDUHFRQWLQXDULQYHVWLQGRHPSURMHWRVYHQFHGRUHVHHPXPWLPHGHDOWDSHUIRUPDQFH

7RS'RZQHP1~PHURV











*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
'LDQWH GD HPHUJrQFLD WUD]LGD SHOR &29,' DV SUiWLFDV GR (6* (QYLURQPHQW 6RFLDO DQG
*RYHUQDQFH  RX $6* $PELHQWDO 6RFLDO H *RYHUQDQoD  WHP VLGR FDGD YH] PDLV XVDGD SHODV
HPSUHVDV(VWDPRVQRVSUHSDUDQGRSDUDXPPXQGRSyVSDQGHPLDUHIRUoDQGRQRVVRFRPSURPLVVR
MXQWR jV TXHVW}HV UHODFLRQDGDV DR PHLRDPELHQWH DR EHPHVWDU GD VRFLHGDGH H DRV SDGU}HV GH
JRYHUQDQoD

$ *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD HVWi HP FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR YLVDQGR ]HODU SHOD YLDELOLGDGH
HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GD 6RFLHGDGH 6HPSUH TXH QHFHVViULR D 'LUHWRULD SURPRYH DOWHUDo}HV H
LQRYDo}HVQRVHXPRGHORGHJRYHUQDQoDSURPRYHQGRDVHJXUDQoDHWUDQVSDUrQFLDQDJHVWmRGRV
QHJyFLRV1HVWHVHQWLGRD$GPLQLVWUDomRYHPHVWUXWXUDQGRQRYRV&RPLWrVFRPDWULEXLo}HVUHOHYDQWHV
SDUDJDUDQWLUHDSOLFDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD

9 &RPLWrGH5LVFRVH*RYHUQDQoD±pUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLUHDSULPRUDURVFRQWUROHVLQWHUQRV
UHFRPHQGDUSURFHGLPHQWRVGLDQWHGDFRQVWDWDomRGHLQDGHTXDo}HVHPSURFHVVRVSURFHGLPHQWRV
HRX VLVWHPDV JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GD /HL *HUDO GH SURWHomR GH GDGRV /*3'  EHP FRPR
VHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HVDFRPSDQKDURPDSHDPHQWRGRVULVFRVTXHD6RFLHGDGHHVWiH[SRVWD
HDVUHVSHFWLYDVDo}HVSUHYHQWLYDVHPLWLJDQWHV
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9 &RPLWr GH 5+ H 5HPXQHUDomR  HPLWH RSLQL}HV VREUH SROtWLFDV GH DWUDomR UHWHQomR H
GHVHQYROYLPHQWRGHWDOHQWRVEHPFRPRUHFRPHQGDHRSLQDDUHVSHLWRGHVXFHVVmRDYDOLDomRGH
GHVHPSHQKRHWUHLQDPHQWRV(ODERUDSURSRVWDGHUHPXQHUDomRHEHQHItFLRVGRVDOWRVH[HFXWLYRV
9 &RPLWrGH,QRYDomRH7UDQVIRUPDomR'LJLWDOeUHVSRQViYHOSRUDVVHVVRUDUD$GPLQLVWUDomR
FRPDDYDOLDomRSULRUL]DomRHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVWHFQRORJLDVQDVVROXo}HVFRPIRFRQR
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGHILQLGDSHOD$GPLQLVWUDomR

5HFXUVRV+XPDQRV
$iUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVGHVHPSHQKRXXPSDSHOIXQGDPHQWDOQDPLJUDomRGRWUDEDOKRSUHVHQFLDO
SDUD KRPH RIILFH &ULDPRV XP FDQDO GLUHWR SDUD JDUDQWLU TXH WRGRV RV FRODERUDGRUHV HVWLYHVVHP
GHYLGDPHQWHLQIRUPDGRVHWUDEDOKDQGRGHIRUPDDGHTXDGD

(QFHUUDPRVRH[HUFtFLRGHFRPFRODERUDGRUHVHQYROYLGRVHPXPSDFRWHGHEHQHItFLRVTXH
LQFOXL DVVLVWrQFLD j VD~GH RGRQWROyJLFD DX[tOLR FUHFKH H DOLPHQWDomR H RXWURV EHQHItFLRV TXH
SHUPLWHPDRVQRVVRVFRODERUDGRUHVDFHVVRDIDFXOGDGHVHDFDGHPLDVFRPGHVFRQWRVHVSHFLDLV

5HVSRQVDELOLGDGHFRP0HLR$PELHQWHH6HJXUDQoD
$ 7RS 'RZQ PDQWrP VHX FRPSURPLVVR FRP 6XVWHQWDELOLGDGH D 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDO MXQWR D
FRPXQLGDGHHVHXVFRODERUDGRUHV6DEHPRVGDLPSRUWkQFLDGRQRVVRSDSHOQDFRQVFLHQWL]DomRHQD
PXGDQoDGHKiELWRVGRVQRVVRVFRODERUDGRUHV

'HVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDD6RFLHGDGHDGRWRXYiULDVPHGLGDVSDUDSURWHJHUVHXVFRODERUDGRUHV
5HIRUoDPRV WRGRV RV QRVVRV SURWRFRORV GH VHJXUDQoD SDUD JDUDQWLU TXH QRVVDV RSHUDo}HV VH
PDQWLYHVVHPSURWHJLGDV

7UDEDOKDPRVSDUDFRQVWUXLUXPDFXOWXUDGHUHVSHLWRLQFOXVmRHHTXLGDGHTXHSHUPLWDTXHDVSHVVRDV
GHVHQYROYDPVHXVWDOHQWRVFRPVXDVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV$FUHGLWDPRVQRHPSRGHUDPHQWRIHPLQLQR
HWHPRVRUJXOKRGHGLYXOJDUTXHDDWXDomRIHPLQLQDDWLQJLXGHSDUWLFLSDomRQRTXDGURWRWDOGH
FRODERUDGRUHV

1RVVRSURJUDPDGHLQFOXVmRVRFLDOUHIRUoDQRVVRFRPSURPLVVRGHRIHUHFHUYDJDVSDUDSHVVRDVFRP
GHILFLrQFLDEHPFRPRSDUDMRYHPDSUHQGL]


'HVHPSHQKR(FRQ{PLFR)LQDQFHLUR
(QFHUUDPRV  FRP 5HFHLWD /tTXLGD GH 5  PLOK}HV  <R<  LPSXOVLRQDGR
SULQFLSDOPHQWHSHORFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHPQRYDVVROXo}HV
&XVWRGDV9HQGDVH6HUYLoRVGH5PLOK}HV <R< 
0DUJHPEUXWDHPIRLGH SS<R< 
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDVGH 5PLOK}HV <R< HTXLYDOHQWHD GDUHFHLWD
OtTXLGD

(%,7'$
2OXFUROtTXLGR GDVRSHUDo}HVFRQWLQXDGDVGHIRL 5 PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR DXPHQWRGH
HPUHODomRD
2(%,7'$HPWRWDOL]RX5PLOK}HVFRPPDUJHPGH SS<R< 
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,QYHVWLPHQWRV
(P  D 7RS 'RZQ LQYHVWLX H 5  PLOK}HV HP DWLYRV LQWDQJtYHLV GLUHFLRQDGRV j LQRYDomR H
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVVROXo}HV'LDQWHGDDOWDGHPDQGDHPQRYDVVROXo}HVQRPHUFDGRGHVD~GH
H EHPHVWDU D 6RFLHGDGH LQWHQVLILFRX VHXV LQYHVWLPHQWRV FRQILUPDQGR VHX FRPSURPLVVR HP SURYHU
DRVVHXVFOLHQWHVVROXo}HVFRPWHFQRORJLDGHSRQWD

(QGLYLGDPHQWR




(P  D GtYLGD EUXWD DXPHQWR  GHFRUUHQWH GH FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR LPRELOLiULR H
ILQDQFHLUR DSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH  <R< HP FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D ILQDOL]DQGR R
H[HUFtFLRFRP5PLOK}HV

'LYLGHQGRV
$GLVWULEXLomRGHOXFURVIRLUHDOL]DGDGHIRUPDGHVSURSRUFLRQDOjVTXRWDVGHFDSLWDOVRFLDOSRUpP
VXSRUWDGDSRUDWDVDVVLQDGDVSHORVVyFLRVHPFRPXPDFRUGR1RDQRGHIRUDPGLVWULEXtGRV5
PLOK}HV 5PLOK}HVHP UHODWLYRDROXFURFRUUHQWHHUHVHUYDVGHOXFURVDFXPXODGRVDWp


5HODFLRQDPHQWRFRP$XGLWRUHV
$7RS'RZQXWLOL]RXRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGD560$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV 560 
SDUDUHYLVmRGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
GHHREDODQoRSDWULPRQLDOGHDEHUWXUDHPGHMDQHLWRHGHGH]HPEURGH

(PFRQIRUPLGDGHFRPDLQVWUXomR&90Q D6RFLHGDGH DGRWRXFRPRSURFHGLPHQWRIRUPDO
SUHYLDPHQWHQDFRQWUDWDomRGHHYHQWXDLVVHUYLoRVQmRUHODFLRQDGRVjDXGLWRULDH[WHUQDMXQWRDRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHIXQGDPHQWDUVHQRVSULQFtSLRVTXHSUHVHUYDPDLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRUTXDLVVHMDP
D RDXGLWRUQmRGHYHDXGLWDURVHXSUySULRWUDEDOKR E RDXGLWRUQmRGHYHH[HUFHUIXQo}HVJHUHQFLDLV
QR VHX FOLHQWH H F  R DXGLWRU QmR GHYH SURPRYHU RV LQWHUHVVHV GH VHX FOLHQWH 1HVWH VHQWLGR QR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVDGLFLRQDLV

1RVVRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GHFODUDUDP j $GPLQLVWUDomR TXH QmR SRVVXHP DVSHFWRV GH
LQGHSHQGrQFLD TXH SXGHVVHP DIHWDU D LQGHSHQGrQFLD H D REMHWLYLGDGH QHFHVViULDV DR GHVHPSHQKR
GRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDH[WHUQD
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$RV
$FLRQLVWDVH$GPLQLVWUDGRUHVGD

7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD
5LRGH-DQHLUR5-

2SLQLmR

([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD 7RS 'RZQ &RQVXOWRULD H 3URMHWRV /WGD ³6RFLHGDGH´
TXH FRPSUHHQGHP RV EDODQoRV SDWULPRQLDLV HP  GH GH]HPEUR GH  H GH  R EDODQoR
SDWULPRQLDOGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVGRV
UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR H GRV VHXV IOX[RV GH FDL[D SDUD RV
H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H GH  EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV
H[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP
WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV DV SRVLo}HV SDWULPRQLDLV H ILQDQFHLUDV GD 7RS 'RZQ &RQVXOWRULD H
3URMHWRV/WGDHPGHGH]HPEURGHHGHHREDODQoRGHDEHUWXUDGHGHMDQHLURGH
HREDODQoRSDWULPRQLDOGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRV
VHXVIOX[RVGHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHGHDFRUGRFRP
DVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGRUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUG
%RDUG ,$6% HDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO

%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDV UHVSRQVDELOLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP WDLV QRUPDV HVWmR GHVFULWDV QD VHomR D VHJXLU
LQWLWXODGD ³5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV´ 6RPRV
LQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj6RFLHGDGH GHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR
&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDO
GH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV
$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VXILFLHQWH H DSURSULDGD SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD
RSLQLmR
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ÇQIDVH

5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HGH

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QD 1RWD ([SOLFDWLYD Q  HP GHFRUUrQFLD GR UHID]LPHQWR H UHHPLVVmR GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SRU FRQWD GH PXGDQoD UHWURDWLYD GH SUiWLFDV FRQWiEHLV RV YDORUHV
FRUUHVSRQGHQWHVHDVGLYXOJDo}HVUHIHUHQWHVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHGHHGREDODQoRSDWULPRQLDOGHDEHUWXUDGHGHMDQHLURGH
DSUHVHQWDGRVSDUDILQVGHFRPSDUDomRIRUDPDMXVWDGRVHHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGRVFRPRSUHYLVWR
QR &3&  ³3ROtWLFDV FRQWiEHLV PXGDQoD GH HVWLPDWLYD H UHWLILFDomR GH HUUR´ H &3&  5 
³$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´1RVVDRSLQLmRQmRFRQWpPPRGLILFDomRUHODFLRQDGDD
HVVHDVVXQWR

3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD

3ULQFLSDLV DVVXQWRV GH DXGLWRULD VmR DTXHOHV TXH HP QRVVR MXOJDPHQWR SURILVVLRQDO IRUDP RV PDLV
VLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGH
QRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPRXPWRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUH
HVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H SRUWDQWR QmR H[SUHVVDPRV XPD RSLQLmR VHSDUDGD VREUH HVVHV
DVVXQWRV 3DUD R DVVXQWR DEDL[R D GHVFULomR GH FRPR QRVVD DXGLWRULD WUDWRX R DVVXQWR LQFOXLQGR
TXDLVTXHUFRPHQWiULRVVREUHRVUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVpDSUHVHQWDGRQRFRQWH[WRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR

1yVFXPSULPRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDVQDVHomRLQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHOD
DXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´LQFOXLQGRDTXHODVHPUHODomRDHVVHVSULQFLSDLVDVVXQWRVGH
DXGLWRULD 'HVVD IRUPD QRVVD DXGLWRULD LQFOXLX D FRQGXomR GH SURFHGLPHQWRV SODQHMDGRV SDUD
UHVSRQGHUDQRVVDDYDOLDomRGHULVFRVGHGLVWRUo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV2V
UHVXOWDGRV GH QRVVRV SURFHGLPHQWRV LQFOXLQGR DTXHOHV H[HFXWDGRV SDUD WUDWDU RV DVVXQWRV DEDL[R
IRUQHFHPDEDVHSDUDQRVVDRSLQLmRGHDXGLWRULDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD6RFLHGDGH

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD

2 UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD HQYROYH GHSHQGrQFLD GR DGHTXDGR IXQFLRQDPHQWR GRV VLVWHPDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHGHVHXVUHVSHFWLYRVFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDDVVHJXUDUTXHWRGRVRVVHUYLoRV
SUHVWDGRVWHQKDPVLGRPHQVXUDGRVFRUUHWDPHQWHHUHJLVWUDGRVGHQWURGRSHUtRGRFRQWiELODGHTXDGR
LQFOXLQGR DV UHFHLWDV FRUUHVSRQGHQWHV DRV VHUYLoRV SUHVWDGRV D VHUHP IDWXUDGDV $V UHFHLWDV GH
VHUYLoRVHGHVRIWZDUHDSUHVHQWDPREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRGLVWLQWDVHVmRUHFRQKHFLGDVHPIXQomR
GRFURQRJUDPDGHH[HFXomRGRVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVHTXDQGRKiH[SHFWDWLYDYiOLGDGHUHFHELPHQWR
GRFOLHQWH2PRQLWRUDPHQWRGHVVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULDWHQGR
HPYLVWDRHQYROYLPHQWRGDLQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHDDVVHJXUDomRGDLQWHJULGDGH
GDVLQIRUPDo}HVH[WUDtGDVGRVVLVWHPDVGHIDWXUDPHQWRHXWLOL]DGDVFRPRHOHPHQWRVHVVHQFLDLVSDUD
ILQV GH DSXUDomR GDV UHFHLWDV H R FRUUHWR UHFRQKHFLPHQWR GDV PHVPDV SHOD 6RFLHGDGH SRUWDQWR
FRQVLGHUDPRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVQHVWDiUHDFRPRXPGRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
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&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVWHDVVXQWR

&RPRSDUWHGRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVGHQWUHRXWURVFLWDPRV L $YDOLDomRGD
DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV SHOD 6RFLHGDGH QR UHFRQKHFLPHQWR GDV UHFHLWDV GH
SUHVWDomRGHVHUYLoRV LL 5HDOL]DomRGHSURFHGLPHQWRVGHWHVWHGHFRUWHGDUHFHLWDGHIRUPDH[WHQVLYD
FRPDDORFDomRGDPDWHULDOLGDGHSURSRUFLRQDOPHQWHjSRSXODomRGHWHVWH LLL $QiOLVHGHXPDDPRVWUD
GHFRQWUDWRVSDUDFRQIHUrQFLDGRVGDGRVXWLOL]DGRVQDPHQVXUDomRGDUHFHLWDFRQVLGHUDQGRDGDWDGH
DSURYDomRGRFRQWUDWRKRUDVLQFRUULGDVYDORUGDWD[DKRUDYDOLGDomRGRWLPHVKHHWGHKRUDVLQFRUULGDV
QRH[HUFtFLRHSHUFHQWXDOGHHYROXomRGRVHUYLoRH[HFXWDGR LY 7HVWHVGHUHFHELPHQWRVVXEVHTXHQWHV
GHIDWXUDVSRUDPRVWUDJHP Y $YDOLDomRGDDGHTXDomRGDVGLYXOJDo}HVHIHWXDGDVSHOD6RFLHGDGH
%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDV
TXH HVWiFRQVLVWHQWHFRP DDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDPRV TXHRV FULWpULRVHSUHPLVVDV
XWLOL]DGDVSHODDGPLQLVWUDomRVmRDFHLWiYHLVDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQRFRQWH[WRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR

2XWURVDVVXQWRV

'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ 

$VGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ GD7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGDUHIHUHQWHVDRV
H[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDVXD
$GPLQLVWUDomRHDSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVD
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
6RFLHGDGH3DUDDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVWDVGHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDV
FRP DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H UHJLVWURV FRQWiEHLV FRQIRUPH DSOLFiYHO H VH D VXD IRUPD H
FRQWH~GR HVWmR GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV GHILQLGRV QR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&  
'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGRVYDORUHVDGLFLRQDGRV
IRUDPDGHTXDGDPHQWH HODERUDGDVHPWRGRV RVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGR RVFULWpULRVGHILQLGRV
QHVVD1RUPDHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU

$ $GPLQLVWUDomR GD 6RFLHGDGH p UHVSRQViYHO SRU HVVDV RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH FRPSUHHQGHP R
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGH

1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHQmR
H[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR

(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpOHURUHODWyULR
GD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRP
DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RX FRP QRVVR FRQKHFLPHQWR REWLGR QD DXGLWRULD RX GH RXWUD IRUPD
DSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKi
GLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRV
QDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR
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5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$ $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGH
UHODWyULR ILQDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  H SHORV
FRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR

1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV D $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD DYDOLDomR GD
FDSDFLGDGH GH D 6RFLHGDGH FRQWLQXDU RSHUDQGR GLYXOJDQGR TXDQGR DSOLFiYHO RV DVVXQWRV
UHODFLRQDGRV FRP D VXD FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO H R XVR GHVVD EDVH FRQWiELO QD HODERUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHD DGPLQLVWUDomRSUHWHQGD OLTXLGDUD 6RFLHGDGHRXFHVVDU
VXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD6RFLHGDGHVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmR
GRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1RVVRV REMHWLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV WRPDGDV HP
FRQMXQWR HVWmR OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR H
HPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoD
PDV QmR XPD JDUDQWLD GH TXH D DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H
LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD VHPSUH GHWHFWDP DV HYHQWXDLV GLVWRUo}HV UHOHYDQWHV H[LVWHQWHV $V
GLVWRUo}HV SRGHP VHU GHFRUUHQWHV GH IUDXGH RX HUUR H VmR FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HV
HFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SURILVVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SURILVVLRQDO DR ORQJR GD DXGLWRULD $OpP
GLVVR

x ,GHQWLILFDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV SURFHGLPHQWRV GH
DXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWH
SDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGH
pPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHV
LQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
x 2EWLYHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D DXGLWRULD SDUD SODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR FRP R REMHWLYR GH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD6RFLHGDGH
x $YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
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x &RQFOXtPRV VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD $GPLQLVWUDomR GD EDVH FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDO H FRP EDVH QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
GHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD6RFLHGDGH6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDV
FRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR
7RGDYLD HYHQWRV RX FRQGLo}HV IXWXUDV SRGHP OHYDU D 6RFLHGDGH D QmR PDLV VH PDQWHUHP HP
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
x $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXVLYH
DVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRV
HYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGDH

&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFH
SODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

)RUQHFHPRV WDPEpP DRV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD GHFODUDomR GH TXH FXPSULPRV FRP DV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRV
RV HYHQWXDLV UHODFLRQDPHQWRV RX DVVXQWRV TXH SRGHULDP DIHWDU FRQVLGHUDYHOPHQWH QRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV


6mR3DXORGHVHWHPEURGH



5REHUWR+HQULTXH6DQWLQL



&RQWDGRU&5&632



560%UDVLO$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV±6RFLHGDGH6LPSOHV
&5&632
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV/WGD
&13-

%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHHGHHGHMDQHLURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
$7,92



1RWD

$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRVGLIHULGRV
&UpGLWRVGLYHUVRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
&UpGLWRVGLYHUVRV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'LUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH


7RWDOGRDWLYR


UHDSUHVHQWDGR


UHDSUHVHQWDGR


UHDSUHVHQWDGR






























D
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV/WGD
&13-

%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHHGHHGHMDQHLURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
3$66,92



1RWD

3DVVLYR
&LUFXODQWH
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXo}HVDUHFROKHU
5HFHLWDVDQWHFLSDGDV
'LYLGHQGRVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PSRVWRVHFRQWULEXo}HVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR


UHDSUHVHQWDGR


UHDSUHVHQWDGR

























E







































E



Ͳ

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR


UHDSUHVHQWDGR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV/WGD
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



5HFHLWDGHVHUYLoRVOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRV

'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV

5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
,PSRVWRGLIHULGR

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR


1RWD


UHDSUHVHQWDGR


UHDSUHVHQWDGR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV/WGD
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



UHDSUHVHQWDGR


/XFURGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV


UHDSUHVHQWDGR
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/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LVWULEXLomRGHOXFURV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR













&DSLWDO






 




 

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


E

1RWD

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LVWULEXLomRGHOXFURV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR

6DOGRHPGHMDQHLURGH UHDSUHVHQWDGR



5HVHUYDGH
OXFURV




 




 



7RWDO
SDWULP{QLR
OtTXLGR

'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HGH

&13-

7RS'RZQ&RQVXOWRULDGH3URMHWRV/WGD



7RS'RZQ&RQVXOWRULDGH3URMHWRV/WGD
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHGHHGHMDQHLURGH


1RWD

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

$MXVWHVSDUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomR
$PRUWL]DomRGLUHLWRGHXVR
%DL[DGHDWLYRVLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO


UHDSUHVHQWDGR




H

'HVSHVDGHMXURVFRPHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWR
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLD

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&UpGLWRVGLYHUVRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXo}HVDUHFROKHU
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
2XWURVIOX[RVGHFDL[DGHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHVGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGLUHLWRGHXVR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$WXDOL]DomRDQXDOFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVFRPWHUFHLURVHDUUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRVGLVWULEXtGRV
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR UHGXomR OtTXLGDHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHMDQHLUR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHGH]HPEUR
$XPHQWR UHGXomR OtTXLGDHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


UHDSUHVHQWDGR








 









 
 
 
 
 
 



 

 
 

 





 


 






 
 
 


 
 
 







 
 



 
 







D



E












 

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDGH3URMHWRV/WGD
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRSDUDRVH[HUFLFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHGH




 5HFHLWD
5HFHLWD







 ,QVXPRV
6HUYLoRVWpFQLFRVSURILVVLRQDLV
'HVSHVDV
2XWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV

 
 
 
 

 
 
 
 

  9DORUDGLFLRQDGREUXWR





 3URYLV}HVH5HWHQo}HV
'HSUHFLDomR
$PRUWL]DomR

 
 
 

 
 
 















 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





  9DORU$GLFLRQDGR/tTXLGR
 9DORU$GLFLRQDGR5HFHELGRHP7UDQVIHUrQFLD
5HFHLWDILQDQFHLUD
  9DORU$GLFLRQDGRD'LVWULEXLU

 'LVWULEXLomRGH9DORU$GLFLRQDGR
6DOiULRV
%HQHItFLRV
,PSRVWRVHHQFDUJRVVREUHVDOiULR
,PSRVWRVLQGLUHWRV
,PSRVWRVGLUHWRV
/XFURVPDQWLGRV
 5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

&RQWH[WRRSHUDFLRQDO

$7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD ³6RFLHGDGH´ SRVVXLVHGHQD5XDGR&DUPRQFHQWUR
QDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR±(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR$6RFLHGDGHDWXDQRVHWRUGHWHFQRORJLDGD
LQIRUPDomR FRP rQIDVH QR IRUQHFLPHQWR GH VLVWHPD GH JHVWmR GH VXVWHQWDomR RSHUDFLRQDO SDUD
HPSUHVDVGHVD~GHVXSOHPHQWDUDWUDYpVGRVSODQRVGHVD~GH

$ 6RFLHGDGH WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SUHVWDomR GH VHUYLoRV JHUDLV GH SURFHVVDPHQWR GH GDGRV
FRQVXOWRULD WUHLQDPHQWR HP DSOLFDomR GH FRPSXWDGRUHV HP iUHDV GLYHUVDV H GHVHQYROYLPHQWR GH
VLVWHPDVSHUVRQDOL]DGRV

&RURQDYtUXV ³&29,'´ 

2VSULPHLURVFDVRVGH&29,'IRUDPLGHQWLILFDGRVHPGH]HPEURGHQDFLGDGHGH:KXUDQQD
&KLQD'HYLGRDRUiSLGRDXPHQWRGHFDVRVHPHVFDODJOREDOHPGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR
0XQGLDOGH6D~GH ³206´ FODVVLILFRXRVXUWRGH&29,'FRPRXPDSDQGHPLD2VSULPHLURVFDVRV
GH&29,'QR%UDVLORFRUUHUDPQRSULPHLURWULPHVWUHGHHUDSLGDPHQWHVHHVSDOKRXSRUWRGRR
SDtV

$6RFLHGDGHYHPPRQLWRUDQGRRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'HPDQWpPPHGLGDV
SUHYHQWLYDVHPLWLJDWyULDVHPOLQKDFRPRVGLUHFLRQDPHQWRVHVWDEHOHFLGRVSHODVDXWRULGDGHVGHVD~GH
QRTXHVHUHIHUHjVHJXUDQoDGHVHXVSDUWLFLSDQWHVHFRQWLQXLGDGHGHVXDVRSHUDo}HV'HVWDFDPRV
TXH D 6RFLHGDGH QmR DGRWRX QR H[HUFtFLR PHGLGDV GH UHGXomR VDODULDO H GH MRUQDGD GRV VHXV
FRODERUDGRUHVQHPSURPRYHXUHGXo}HVGHHTXLSHVIRUDGRFXUVRQRUPDOGHVXDVRSHUDo}HV

'LDQWH GR FHQiULR DWXDO GH LQFHUWH]DV QD HFRQRPLD RFDVLRQDGR SHOD SDQGHPLD GR &RYLG H HP
DWHQGLPHQWRDRV2ItFLRV&LUFXODUHV&9061&6(3QHQD6RFLHGDGHUHYLVRXDV
SULQFLSDLVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHHVWmRDSUHVHQWDGDVDRORQJRGDVQRWDVH[SOLFDWLYDVFRPGHVWDTXH

x $YDOLDomRGHSURYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGD$6RFLHGDGHDYDOLDDVYDULiYHLVTXHFRPS}HPD
PHWRGRORJLDGHPHQVXUDomRGDVSHUGDVHVWLPDGDVDWUDYpVGDSURMHomRGDVURODJHQVGHFDGDIDL[D
GD FDUWHLUD FDSWXUDQGR DV HVWLPDWLYDV GH UHIOH[RV QD LQDGLPSOrQFLD H UHFXSHUDomR GRV FUpGLWRV
SDUDRVSUy[LPRVPHVHV$6RFLHGDGHQmRREVHUYRXQHQKXPDPXGDQoDVLJQLILFDWLYDHPUHODomR
jV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GH  GH GH]HPEUR GH  H  &DEH UHVVDOWDU TXH D
$GPLQLVWUDomR SHUPDQHFH DFRPSDQKDQGR R FHQiULR HFRQ{PLFR H DYDOLDQGR HYHQWXDLV LPSDFWRV
TXHSRGHPFDXVDUUHIOH[RQDPHQVXUDomRGDVSHUGDVHVWLPDGDV
x $YDOLDomR GH LPSDLUPHQW GH DWLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD ~WLO LQGHWHUPLQDGD $ 6RFLHGDGH
DYDOLRXRVLQGLFDGRUHVHSUHPLVVDVUHIHUHQWHDUHFXSHUDELOLGDGHGHVHXVDWLYRVHQmRLGHQWLILFRX
PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVHPUHODomRDRWHVWHGHLPSDLUPHQWGHGHGH]HPEURGHHGH

$OpPGRVLWHQVGHVWDFDGRVDFLPDD6RFLHGDGHYHPPRQLWRUDQGRGHSHUWRRVULVFRVGHOLTXLGH]HGH
FUpGLWR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV

 'HFODUDomR GH FRQIRUPLGDGH H EDVH GH DSUHVHQWDomR H HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV H HVWmR VHQGR DSUHVHQWDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHFRPSUHHQGHPDVGHOLEHUDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HRVSURQXQFLDPHQWRVRULHQWDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR&RPLWr
GH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ TXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRV
GR ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ³,)56´  HPLWLGRV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ 

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVQRSUHVVXSRVWRGHFRQWLQXLGDGHQRUPDOGRVQHJyFLRV
$ $GPLQLVWUDomR HIHWXD XPD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GD 6RFLHGDGH HP GDU FRQWLQXLGDGH jV VXDV
DWLYLGDGHV GXUDQWH D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV $ $GPLQLVWUDomR QmR WHP
FRQKHFLPHQWR GH QHQKXPD LQFHUWH]D PDWHULDO TXH SRVVD JHUDU G~YLGDV VLJQLILFDWLYDV VREUH D VXD
FDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR

2VPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRGD6RFLHGDGHH[DPLQDUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
UHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHGREDODQoRGHDEHUWXUDHP
GHMDQHLURGHHFRQFOXtUDPTXHDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWUDGX]HPFRPSURSULHGDGH
VXDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDHDVDSURYDPHPGHMXOKRGH

%DVHGHDSUHVHQWDomR

$V SULQFLSDLV SROtWLFDV FRQWiEHLV DSOLFDGDV QD SUHSDUDomR GHVWDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV IRUDP
DSOLFDGDVGHPRGRFRQVLVWHQWHQRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRV

2V MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV FRQWiEHLV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGDV H EDVHLDPVH QD
H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH HYHQWRV IXWXURV FRQVLGHUDGDV
UD]RiYHLV SDUD DV FLUFXQVWkQFLDV H HVWmR FRQVLVWHQWHV FRP DV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHGHGH]HPEURGHHGH

%DVHGHPHQVXUDomR

$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV FRP EDVH QR FXVWR KLVWyULFR FRPR EDVH GH YDORU
H[FHWRSHODYDORUL]DomRGHFHUWRVDWLYRVQmRFRUUHQWHVFRPRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVRVTXDLVVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
2FXVWRKLVWyULFRJHUDOPHQWHpEDVHDGRQRYDORUMXVWRGDVFRQWUDSUHVWDo}HVSDJDVHPWURFDGHEHQVH
VHUYLoRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR

(VVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHPUHDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD6RFLHGDGH
7RGDVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPDSUHVHQWDGDVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR
GHRXWUDIRUPD

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV

$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDV
HSUHPLVVDVTXHDIHWDPDDSOLFDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGHDWLYRVSDVVLYRV
UHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV

3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2&3& ,)56 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVpYLJHQWHSDUDH[HUFtFLRVILQGRVDSDUWLUGHGHMDQHLUR
GH  (VWD QRUPD FRQWpP WUrV FDWHJRULDV SULQFLSDLV SDUD FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR GH DWLYRV
ILQDQFHLURV L  &XVWR $PRUWL]DGR LL  9DORU -XVWR UHJLVWUDGR SRU PHLR GH 2XWURV 5HVXOWDGRV
$EUDQJHQWHVH LLL 9DORU-XVWRUHJLVWUDGRSRUPHLRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR FDWHJRULDUHVLGXDO 

$6RFLHGDGHUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGHLPSDFWRGHWDOKDGRQDDGRomRGDQRYDQRUPDHLGHQWLILFRXRV
VHJXLQWHVDVSHFWRV

2&3& ,)56 DSUHVHQWDXPDDERUGDJHPGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVILQDQFHLURV
TXHUHIOHWHPRPRGHORGHQHJyFLRVHPTXHRVDWLYRVVmRDGPLQLVWUDGRVHVXDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[R
GH FDL[D &RP UHODomR DRV SDVVLYRV ILQDQFHLURV UHTXHU TXH D PXGDQoD QR YDORU MXVWR GR SDVVLYR
ILQDQFHLUR GHVLJQDGR DR YDORU MXVWR FRQWUD R UHVXOWDGR TXH VHMD DWULEXtYHO D PXGDQoDV QR ULVFR GH
FUpGLWRGDTXHOHSDVVLYRVHMDDSUHVHQWDGDHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHQmRQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGRDPHQRVTXHWDOUHFRQKHFLPHQWRUHVXOWHHPXPDLQFRPSDWLELOLGDGHQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR

0HQVXUDomR

2V DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV GHYHP LQLFLDOPHQWH VHU YDORUDGRV SHOR VHX YDORU MXVWR 2V FULWpULRV
SDUDGHWHUPLQDURYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDP L RSUHoRFRWDGRHPXPPHUFDGR
DWLYRRXQDDXVrQFLDGHVWHH LL DXWLOL]DomRGHWpFQLFDVGHDYDOLDomRTXHSHUPLWDPHVWLPDURYDORU
MXVWR QD GDWD GD WUDQVDomR OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR R YDORU TXH VHULD QHJRFLDGR HQWUH SDUWHV
LQGHSHQGHQWHVFRQKHFHGRUDVGDWUDQVDomRHFRPLQWHUHVVHHPUHDOL]iOD
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$PHQVXUDomRSRVWHULRUGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVHJXHRPpWRGRGRYDORUMXVWRRXGRFXVWR
DPRUWL]DGRFRQIRUPHDFDWHJRULD2FXVWRDPRUWL]DGRFRUUHVSRQGH

x $RYDORUUHFRQKHFLGRLQLFLDOPHQWHSDUDRDWLYRRXSDVVLYRILQDQFHLUR
x 0HQRVDVDPRUWL]Do}HVGHSULQFLSDOH
x 0DLVPHQRVMXURVDFXPXODGRVSHORPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD

2V HIHLWRV GD PHQVXUDomR SRVWHULRU GRV DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR DORFDGRV GLUHWDPHQWH DR
UHVXOWDGRGRSHUtRGR$WLYRVHSDVVLYRVGHORQJRSUD]RFRPFDUDFWHUtVWLFDVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
VmRUHJLVWUDGRVLQLFLDOPHQWHSHORVHXYDORUSUHVHQWH

5HFRQKHFLPHQWR

2VDWLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJRFLDomRRXVHMDQDGDWDHPTXHD6RFLHGDGH
VHFRPSURPHWHDFRPSUDURXYHQGHURDWLYR2VDWLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
VmR LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV SHOR YDORU MXVWR H RV FXVWRV GH WUDQVDomR VmR GHELWDGRV QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmRFRQWDELOL]DGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR

2V JDQKRV RX DV SHUGDV GHFRUUHQWHV GH YDULDo}HV QR YDORU MXVWR VmR UHJLVWUDGRV QR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLRHPFRQWDHVSHFtILFD2VJDQKRVRXDVSHUGDVGHFRUUHQWHVGHYDULDo}HVQRYDORUGRVGHPDLV
DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRUHJLVWUDGRVQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGRQDVUXEULFDV³5HFHLWDV´RX³&XVWRV´UHVSHFWLYDPHQWHQRSHUtRGRHPTXHRFRUUHP

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

2VRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV LQFOXLQGRHPSUpVWLPRV VmRPHQVXUDGRVSHORYDORUGHFXVWRDPRUWL]DGR
XWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV

2 PpWRGR GH MXURV HIHWLYRV p XWLOL]DGR SDUD FDOFXODU R FXVWR DPRUWL]DGR GH XP SDVVLYR ILQDQFHLUR H
DORFDU VXD GHVSHVD GH MXURV SHOR UHVSHFWLYR SHUtRGR $ WD[D GH MXURV HIHWLYD p D TXH GHVFRQWD
H[DWDPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV LQFOXVLYHKRQRUiULRVHSRQWRVSDJRVRXUHFHELGRV
TXH FRQVWLWXHP SDUWH LQWHJUDQWH GD WD[D GH MXURV HIHWLYD FXVWRV GD WUDQVDomR H RXWURV SUrPLRV RX
GHVFRQWRV DRORQJRGDYLGDHVWLPDGDGRSDVVLYRILQDQFHLURRX TXDQGRDSURSULDGRSRUXPSHUtRGR
PHQRUSDUDRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRYDORUFRQWiELOOtTXLGR

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2&3& ,)56 VXEVWLWXLXRPRGHORGHSHUGDVLQFRUULGDVSRUXPPRGHORSURVSHFWLYRGHSHUGDV
HVSHUDGDV(VWDQRYDDERUGDJHPH[LJHXPMXOJDPHQWRUHOHYDQWHVREUHFRPRDVPXGDQoDVHPIDWRUHV
HFRQ{PLFRV DIHWDP DV SHUGDV HVSHUDGDV GH FUpGLWR TXH VHUmR GHWHUPLQDGDV FRP EDVH HP
SUREDELOLGDGHVSRQGHUDGDV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$³3URYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRVHVSHUDGRV´pFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXILFLHQWHSHOD
$GPLQLVWUDomR SDUD FREULU HYHQWXDLV ULVFRV VREUH D FDUWHLUD GH FOLHQWHV H GHPDLV YDORUHV D UHFHEHU
H[LVWHQWHVQDGDWDGREDODQoR$SHUGDGHFUpGLWRVHVSHUDGRVIRLFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGR
VXILFLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDID]HUIDFHjVSHUGDVHVSHUDGDVQDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVHWHYH
FRPRFULWpULRDDQiOLVHLQGLYLGXDOGRVVDOGRVGHFOLHQWHVFRPULVFRGHLQDGLPSOrQFLDYHQFLGRVDFLPDGH
GLDV

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

,QFOXL FDL[D VDOGRV SRVLWLYRV HP FRQWD PRYLPHQWR H DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV FRP SRVVLELOLGDGH GH
UHVJDWHQRFXUWRSUD]R LQIHULRUDGLDV HVHPULVFRGHPXGDQoDGHVHXYDORUGHPHUFDGR

$V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV VmR UHSUHVHQWDGDV SRU FHUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV EDQFiULRV H RSHUDo}HV
FRPSURPLVVDGDV DPEDV FRP OLTXLGH] GLiULD GHPRQVWUDGDV DR FXVWR GH DTXLVLomR DFUHVFLGDV GRV
UHQGLPHQWRVDXIHULGRVDWpDVGDWDVGHHQFHUUDPHQWRGRVH[HUFtFLRV

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

$V FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV UHSUHVHQWDP RV YDORUHV D UHFHEHU GH FOLHQWHV SHOD YHQGD GH
PHUFDGRULDV RX SUHVWDomR GH VHUYLoRV QR FXUVR QRUPDO GDV DWLYLGDGHV GD 6RFLHGDGH H HVWmR
DSUHVHQWDGDVDYDORUHVGHFXVWRDPRUWL]DGR&DVRRSUD]RGHUHFHELPHQWRVHMDHTXLYDOHQWHDXPDQR
RX PHQRV VmR FODVVLILFDGDV QR DWLYR FLUFXODQWH &DVR FRQWUiULR HVWmR DSUHVHQWDGDV QR DWLYR QmR
FLUFXODQWH
$SURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRVHVSHUDGRVIRLFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXILFLHQWHSHOD
$GPLQLVWUDomRSDUDID]HUIDFHjVSHUGDVHVSHUDGDVQDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVHWHYHFRPRFULWpULRD
DQiOLVHLQGLYLGXDOGRVVDOGRVGHFOLHQWHVFRPULVFRGHLQDGLPSOrQFLD

5HFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD

$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHUmRJHUDGRV
SRGHQGRVHUFRQILDYHOPHQWHPHQVXUDGR$UHFHLWDpPHQVXUDGDSHORYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomR
UHFHELGD RX D UHFHEHU OtTXLGDV GH TXDLVTXHU FRQWUDSUHVWDo}HV YDULiYHLV WDLV FRPR GHVFRQWRV
DEDWLPHQWRVUHVWLWXLo}HVFUpGLWRVRXRXWURVLWHQVVLPLODUHV

3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHFXUWDGXUDomR

1D SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRUUHVSRQGHQWHV DR GHVHQYROYLPHQWR JHVWmR GH SURMHWRV H VHUYLoRV GH
HQJHQKDULDGHVLVWHPDVGH7,YLQFXODGRVDFRQWUDWRVGHFXUWDGXUDomRQDTXDORUHVXOWDGRpDSURSULDGR
TXDQGRDVPHGLo}HVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVVmRHIHWLYDGDV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

4XDQGR YLQFXODGRV D FRQWUDWRV ILUPDGRV QD PRGDOLGDGH GH ³3URMHWRV´ R UHVXOWDGR p DSURSULDGR GH
IRUPDVLPLODUjSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHORQJDGXUDomRFRQIRUPHGLVSRVWRDVHJXLU

3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHORQJDGXUDomR

1D SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRUUHVSRQGHQWHV DR GHVHQYROYLPHQWR H JHVWmR GH SURMHWRV H VHUYLoRV GH
HQJHQKDULD GH VLVWHPDV GH 7, YLQFXODGRV D FRQWUDWRV GH ORQJD GXUDomR R UHVXOWDGR GH DFRUGR D
OHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUD

'HVWDFDPRVTXHQREDODQoRGHDEHUWXUDHPIRLLPSODQWDGRR&3&,)565HFHLWDGH
FRQWUDWRVFRPFOLHQWHRTXDOVXEVWLWXLXRVSURQXQFLDPHQWRV&3&&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRHR&3&
5HFHLWDVTXHGHVWDFDPRVRVSULQFLSDLVSRQWRV

(VVDQRYDQRUPDHVWDEHOHFHXXPPRGHORGHFLQFRHWDSDVSDUDFRQWDELOL]DomRGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHV
GHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV'HDFRUGRFRPR&3&DUHFHLWDGHYHVHUUHFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXH
UHIOHWH D FRQWUDSDUWLGD D TXH XPD (QWLGDGH HVSHUD WHU GLUHLWR HP WURFD GH WUDQVIHUrQFLD GH EHQV RX
VHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH8PDHQWLGDGHUHFRQKHFHUHFHLWDVGHDFRUGRFRPHVVHSULQFtSLREiVLFRSRU
PHLRGDFXPXODWLYDREVHUYkQFLDDRVVHJXLQWHVSDVVRV

3DVVR,GHQWLILFDUR V FRQWUDWR V FRPXPFOLHQWH²XPFRQWUDWRpXPDFRUGRHQWUHGXDVRXPDLV
SDUWHVTXHFULDGLUHLWRVHREULJDo}HVH[HTXtYHLV2VUHTXLVLWRVGR&3&,)56VHDSOLFDPDWRGR
FRQWUDWRTXHWHQKDVLGRFHOHEUDGRFRPXPFOLHQWHHTXHDWHQGDFULWpULRVHVSHFtILFRV

3DVVR  ,GHQWLILFDU DV REULJDo}HV GH GHVHPSHQKR QR FRQWUDWR ² XP FRQWUDWR LQFOXL SURPHVVDV GH
WUDQVIHUrQFLDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVDXPFOLHQWH6HHVVHVSURGXWRVRXVHUYLoRVIRUHPGLVWLQWRVDV
SURPHVVDVFRQVWLWXHPREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRHVmRFRQWDELOL]DGDVVHSDUDGDPHQWH

3DVVR'HWHUPLQDURSUHoRGDWUDQVDomR²RSUHoRGDWUDQVDomRpRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRHP
XP FRQWUDWR DR TXDO XPD HQWLGDGH HVSHUD WHU GLUHLWR HP WURFD GH WUDQVIHULU SURGXWRV RX VHUYLoRV
SURPHWLGRVDXPFOLHQWH

3DVVR  $ORFDU R SUHoR GH WUDQVDomR DV REULJDo}HV GH GHVHPSHQKR QR FRQWUDWR ² XPD HQWLGDGH
QRUPDOPHQWHDORFDRSUHoRGDWUDQVDomRDFDGDREULJDomRGHGHVHPSHQKRFRPEDVHQRVSUHoRVGH
YHQGDLQGLYLGXDLVUHODWLYRVGHFDGDEHPRXVHUYLoRGLVWLQWRSURPHWLGRQRFRQWUDWRH

3DVVR  5HFRQKHFHU D UHFHLWD TXDQGR RX j PHGLGD TXH  D HQWLGDGH VDWLVIL]HU XPD REULJDomR GH
GHVHPSHQKR$6RFLHGDGHUHFRQKHFHUHFHLWDTXDQGR RXjPHGLGDTXH VDWLVID]XPDREULJDomRGH
GHVHPSHQKRDRWUDQVIHULUXPEHPRXVHUYLoRSURPHWLGRDXPFOLHQWH RTXHRFRUUHTXDQGRRFOLHQWH
REWpPRFRQWUROHGHVVHEHPRXVHUYLoR 2YDORUGDUHFHLWDUHFRQKHFLGDpRYDORUDORFDGRDREULJDomR
GHGHVHPSHQKRVDWLVIHLWD
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$6RFLHGDGHUHDOL]RXXPDDYDOLDomRQDVFLQFRHWDSDVGRQRYRPRGHORGHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
HQmRLGHQWLILFRXDOWHUDo}HVRXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQRUHFRQKHFLPHQWRGHVVDVUHFHLWDVGDGRTXH
VmR UHFRQKHFLGDV PHGLDQWH D SUHVWDomR GR VHUYLoR FRPR FXPSULPHQWR GR FRQWUDWR QR FDVR GDV
UHFHLWDV GH FRQVWUXomR $V GHPDLV UHFHLWDV IRUDP FRPSUHHQGLGDV QHVWD DQiOLVH H HVWmR
VXEVWDQFLDOPHQWHGHDFRUGRFRPDQRUPD&3&,)56

x $ UHFHLWD p UHFRQKHFLGD FRP EDVH HP PHGLo}HV GRV VHUYLoRV Mi H[HFXWDGRV &RP H[FHomR GRV
VHUYLoRV GH FXVWRPL]DomR TXH XOWUDSDVVD  PHVHV RQGH p UHFRQKHFLGR  QR PRPHQWR GD
DSURYDomR H  QR PRPHQWR GR HQFHUUDPHQWR GR VHUYLoR -i RV FXVWRV VmR UHJLVWUDGRV QR
PRPHQWRGRIDWRJHUDGRU

$VUHFHLWDVHGHVSHVDVGHMXURVVmRUHFRQKHFLGDVSHORPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVQDUXEULFDGH
UHFHLWDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVTXDQGRGDRFRUUrQFLDGHHIHLWRVVLJQLILFDWLYRV
1RGHFRUUHUGRH[HUFtFLRDSUHVHQWDGRD6RFLHGDGHQmRREWHYHRSHUDo}HVTXHUHVXOWHPHPUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVGHVWDIRUPDQmRDSUHVHQWRXHVWHVUHVXOWDGRV
$UUHQGDPHQWRV

$WpD6RFLHGDGHDSOLFDYDDQRUPD,$6&3& 5 ±2SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
QRTXDOHVWDEHOHFLDTXHDGHWHUPLQDomRGHVHXPDFRUGRpRXFRQWpPDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHVWi
EDVHDGDHPDVSHFWRVUHODWLYRVDRXVR GHXPDWLYRRXDLQGDDR GLUHLWR GHXVRGHXP GHWHUPLQDGR
DWLYRQDGDWDGRLQtFLRGDVXDH[HFXomR

1HVWHFRQWH[WRFRPEDVHQHVWDVQRUPDVRVDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVILQDQFHLURVVmRDTXHOHVTXH
WUDQVIHUHPj6RFLHGDGHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVUHODWLYRVjSURSULHGDGHGRLWHP
DUUHQGDGRHVmRFDSLWDOL]DGRVQRLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOSHORYDORUMXVWRGREHPDUUHQGDGR
RX VH LQIHULRU SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV PtQLPRV GR DUUHQGDPHQWR LQFOXLQGR TXDQGR
DSOLFiYHORVFXVWRVLQLFLDLVGLUHWRVLQFRUULGRVQDWUDQVDomR2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
ILQDQFHLUR VmR DORFDGRV D HQFDUJRV ILQDQFHLURV H UHGXomR GH SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV
ILQDQFHLURV GH IRUPD D REWHU WD[D GH MXURV FRQVWDQWH VREUH R VDOGR UHPDQHVFHQWH GR SDVVLYR 2V
HQFDUJRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

2V DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV TXH HUDP RV DUUHQGDPHQWRV VXEVWDQFLDOPHQWH PDQWLGRV SHOD
6RFLHGDGHVmRDTXHOHVFXMRVULVFRVHEHQHItFLRVQmRVmRWUDQVIHULGRVDRDUUHQGDWiULRVHQGRRVFXVWRV
UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR GH IRUPD OLQHDU SRU FRPSHWrQFLD j PHGLGD TXH R DWLYR p XWLOL]DGR $V
GLIHUHQoDV HQWUH RV YDORUHV HIHWLYDPHQWH SDJRV H RV UHFRQKHFLGRV FRPR GHVSHVD QR UHVXOWDGR VmR
UHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDVDQWHFLSDGDVRXSURYLVLRQDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDORVDUUHQGDPHQWRV
VmRFODVVLILFDGRVFRPRILQDQFHLURVVHPSUHTXHRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRWUDQVIHULUHP
VXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDSURSULHGDGHGREHPSDUDRDUUHQGDWiULR7RGRVRV
RXWURVDUUHQGDPHQWRVTXHQmRVHTXDOLILFDUHPQHVWDUHJUDVmRFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDO
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([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD6RFLHGDGHDGRWRXDQRUPD,)56&3& 5 TXHVXEVWLWXLXD
,$6&3&  5 H ,)5,&&RPRGHWHUPLQDUVHXPDFRUGRFRQWpPXP DUUHQGDPHQWR$,)56
&3&  5  HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV SDUD R UHFRQKHFLPHQWR PHQVXUDomR DSUHVHQWDomR H
GLYXOJDomRGHDUUHQGDPHQWRVHH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVFRQWDELOL]HPWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVVRE
XP~QLFRPRGHORQREDODQoRSDWULPRQLDOVHPHOKDQWHjFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURV
VHJXQGR D ,$6 &3&  5  'HVVH PRGR QD GDWD GH LQtFLR GH XP FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR R
DUUHQGDWiULR UHFRQKHFH XP SDVVLYR UHODWLYR DRV SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR H XP DWLYR TXH
UHSUHVHQWDRGLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYRVXEMDFHQWHGXUDQWHRSUD]RGHDUUHQGDPHQWR RXVHMDRDWLYRGH
GLUHLWR GH XVR  2V DUUHQGDWiULRV UHFRQKHFHP VHSDUDGDPHQWH D GHVSHVD GH MXURV VREUH R SDVVLYR
GXUDQWHRSHUtRGRGRDUUHQGDPHQWRSDUDSURGX]LUXPDWD[DSHULyGLFDFRQVWDQWHGHMXURVHDGHVSHVD
GHDPRUWL]DomRVREUHRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR

2VDUUHQGDWiULRVWDPEpPGHYHPUHDYDOLDURSDVVLYRGRDUUHQGDPHQWRQDRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRV
HYHQWRV SRU H[HPSOR XPD PXGDQoD QR SUD]R GR DUUHQGDPHQWR XPD PXGDQoD QRV SDJDPHQWRV
IXWXURVGRDUUHQGDPHQWRFRPRUHVXOWDGRGDDOWHUDomRGHXPtQGLFHRXWD[DXVDGDSDUDGHWHUPLQDUWDLV
SDJDPHQWRV (PJHUDORDUUHQGDWiULRUHFRQKHFHRYDORUGDUHDYDOLDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
FRPR XP DMXVWH GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR 1mR KRXYH DOWHUDomR VXEVWDQFLDO QD FRQWDELOL]DomR GR
DUUHQGDGRUFRPEDVHQR&3& 5 HPUHODomRjFRQWDELOL]DomRDWXDOGHDFRUGRFRPD,$6&3&
 5 2VDUUHQGDGRUHVFRQWLQXDPDFODVVLILFDUWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVHPGRLVWLSRVDUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV

$ 6RFLHGDGH VHOHFLRQRX FRPR PpWRGR SDUD D DGRomR LQLFLDO D DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD PRGLILFDGD
FRPRHIHLWRFXPXODWLYRGHDSOLFDomRLQLFLDOQRVDWLYRVHSDVVLYRVVHPDUHDSUHVHQWDomRGHSHUtRGRV
FRPSDUDWLYRV $ 6RFLHGDGH DSOLFRX R H[SHGLHQWH SUiWLFR FRP UHODomR j GHILQLomR GH FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWR QD WUDQVLomR ,VVR VLJQLILFD TXH DSOLFRX R ,)56 &3&  5  D WRGRV RV FRQWUDWRV
FHOHEUDGRVDQWHVGHGHMDQHLURGHTXHHUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRP
R,$6&3& 5 HD,)5,&,&3&

$6RFLHGDGHFRPRDUUHQGDWiULR

$ 6RFLHGDGH DSOLFD XPD ~QLFD DERUGDJHP GH UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR SDUD WRGRV RV
DUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVFXMRDWLYRVXEMDFHQWHVHMD
GH EDL[R YDORU $ 6RFLHGDGH UHFRQKHFH RV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR SDUD HIHWXDU SDJDPHQWRV GH
DUUHQGDPHQWRHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHV
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([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

4XDQWRDRVDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDWLYRVGHEDL[RYDORUD6RFLHGDGHDSOLFDDLVHQomRGH
UHFRQKHFLPHQWR SUHYLVWD SHOD QRUPD D VHXV DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR SUD]R GH PiTXLQDV H
HTXLSDPHQWRVSDUDRVTXDLVRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWD
GHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomRGHFRPSUDHSDUDDUUHQGDPHQWRVFXMRDWLYRVXEMDFHQWHVHMDGH
EDL[R YDORU UHODWLYRV D DUUHQGDPHQWRV GH HTXLSDPHQWRV GH HVFULWyULR FRQVLGHUDGRV GH EDL[R YDORU
&XPSUHUHVVDOWDUTXHRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RHGHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRV
GHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR

$6RFLHGDGHUHFRQKHFHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWR RXVHMDQDGDWD
HPTXHRDWLYRVXEMDFHQWHHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVRGRDUUHQGDWiULR 2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmR
PHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOHDMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDUHPHQVXUDomRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR2FXVWRGRV
DWLYRVGHGLUHLWRGHXVRLQFOXLRYDORUGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFRQKHFLGRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLV
LQFRUULGRV H SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWRV UHDOL]DGRV DWp D GDWD GH LQtFLR PHQRV RV HYHQWXDLV
LQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFHELGRV2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRGHSUHFLDGRVOLQHDUPHQWHSHOR
PHQRUSHUtRGRHQWUHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRHDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVDWLYRV

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

1DGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRD6RFLHGDGHUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRPHQVXUDGRV
SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR D VHUHP UHDOL]DGRV GXUDQWH R SUD]R GR
DUUHQGDPHQWR 2V SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR LQFOXHP SDJDPHQWRV IL[RV LQFOXLQGR SDJDPHQWRV
IL[RVHPHVVrQFLD PHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRDUHFHEHUSDJDPHQWRVYDULiYHLVGH
DUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[DHYDORUHVHVSHUDGRVDVHUHPSDJRVVREJDUDQWLDV
GHYDORUUHVLGXDO2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXHPDLQGDRSUHoRGHH[HUFtFLRGHXPDRSomR
GHFRPSUDUD]RDYHOPHQWHFHUWDGHVHUH[HUFLGDSHOD6RFLHGDGHHSDJDPHQWRVGHPXOWDVSHODUHVFLVmR
GRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHIOHWLUD6RFLHGDGHH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLUD
DUUHQGDPHQWR

2VSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHQmRGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[DVmRUHFRQKHFLGRV
FRPRGHVSHVDV VDOYRVHIRUHPLQFRUULGRVSDUDSURGX]LUHVWRTXHV QRSHUtRGRHPTXHRFRUUHRHYHQWR
RXFRQGLomRTXHJHUDHVVHVSDJDPHQWRV
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$RFDOFXODURYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRD6RFLHGDGHXVDDVXDWD[DLQFUHPHQWDO
GH HPSUpVWLPRV QD GDWD GH LQtFLR GR FRQWUDWR YLVWR TXH D WD[D GH MXURV LPSOtFLWD QRV FRQWUDWRV GH
DUUHQGDPHQWRQmRSRGHVHULPHGLDWDPHQWHGHWHUPLQDGD$SyVDGDWDGHLQtFLRRYDORUGRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWR p DXPHQWDGR SDUD UHIOHWLU RV DFUpVFLPRV GH MXURV H UHGX]LGR HP GHFRUUrQFLD GRV
SDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHIHWXDGRV$OpPGLVVRRYDORUFRQWiELOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRp
UHPHQVXUDGRVHKRXYHUDOJXPDPRGLILFDomRFRPRPXGDQoDQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRDOWHUDomRQRV
SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR SRUH[HPSORPXGDQoDVHPSDJDPHQWRVIXWXURVUHVXOWDQWHVGHXPD
PXGDQoD HP XP tQGLFH RX WD[D XVDGD SDUD GHWHUPLQDU WDLV SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR  RX XPD
DOWHUDomRQDDYDOLDomRGHXPDRSomRGHFRPSUDGRDWLYRVXEMDFHQWH

$ 6RFLHGDGH DSOLFD D LVHQomR GH UHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWR GH FXUWR SUD]R D VHXV
DUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV RXVHMDDUUHQGDPHQWRVFXMRSUD]RGH
DUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomR
GHFRPSUD 7DPEpPDSOLFDDFRQFHVVmR GHLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGH DWLYRVGH EDL[RYDORUD
DUUHQGDPHQWRV GH HTXLSDPHQWRV GH HVFULWyULR FRQVLGHUDGRV GH EDL[R YDORU 2V SDJDPHQWRV GH
DUUHQGDPHQWR GH FXUWR SUD]R H GH DUUHQGDPHQWRV GH DWLYRV GH EDL[R YDORU VmR UHFRQKHFLGRV FRPR
GHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

1DGDWDGHLQtFLRGRFRQWUDWRD6RFLHGDGHDYDOLDVHHVVHFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR2X
VHMDVHRFRQWUDWRWUDQVPLWHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRHP
WURFDGHFRQWUDSUHVWDomR

$6RFLHGDGHUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVSDUDHIHWXDUSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVH
DWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHVQDGDWDGHLQtFLRGRV
DUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU
2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGD
HSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHDMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDPHQVXUDomRGRVSDVVLYRV
GHDUUHQGDPHQWRV

,PRELOL]DGR

2V DWLYRV LPRELOL]DGRV VmR UHJLVWUDGRV DR FXVWR GH DTXLVLomR SDUD RV FDVRV GH DWLYRV TXDOLILFiYHLV
OtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHGHSURYLVmRSDUDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVSDUDRV
EHQV SDUDOLVDGRV H VHP H[SHFWDWLYD GH UHXWLOL]DomR RX UHDOL]DomR LPSDLUPHQW  $ GHSUHFLDomR p
FRPSXWDGD SHOR PpWRGR OLQHDU FRP EDVH QD YLGD ~WLO HVWLPDGD GH FDGD EHP FRQIRUPH DV WD[DV
GHPRQVWUDGDVQDQRWDH[SOLFDWLYDQR

$YLGD~WLOHVWLPDGDHRPpWRGRGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVDGRVQRILQDOGHFDGDH[HUFtFLRHRHIHLWRGH
TXDLVTXHUPXGDQoDVQDVHVWLPDWLYDVpFRQWDELOL]DGRSURVSHFWLYDPHQWH
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1RILPGHFDGDH[HUFtFLRD6RFLHGDGHUHYLVDRYDORUFRQWiELOGHVHXVDWLYRVWDQJtYHLVSDUDGHWHUPLQDU
VHKiDOJXPDLQGLFDomRGHTXHWDLVDWLYRVVRIUHUDPDOJXPDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
6HKRXYHUWDOLQGLFDomRRPRQWDQWHUHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGRFRPDILQDOLGDGHGHPHQVXUDUR
PRQWDQWHGHVVDSHUGDVHKRXYHU4XDQGRQmRIRUSRVVtYHOHVWLPDURPRQWDQWHUHFXSHUiYHOGHXPDWLYR
LQGLYLGXDOPHQWH D 6RFLHGDGH FDOFXOD R PRQWDQWH UHFXSHUiYHO GD XQLGDGH JHUDGRUD GH FDL[D j TXDO
SHUWHQFHRDWLYR4XDQGRXPDEDVHGHDORFDomRUD]RiYHOHFRQVLVWHQWHSRGHVHULGHQWLILFDGDRVDWLYRV
FRUSRUDWLYRVWDPEpPVmRDORFDGRVjVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DLQGLYLGXDLVRXDRPHQRUJUXSRGH
XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D SDUD R TXDO XPD EDVH GH DORFDomR UD]RiYHO H FRQVLVWHQWH SRVVD VHU
LGHQWLILFDGD

,QWDQJtYHO

$WLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV VHSDUDGDPHQWH VmR PHQVXUDGRV DR FXVWR QR PRPHQWR GR VHX
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO 2 FXVWR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV HP XPD FRPELQDomR GH QHJyFLRV
FRUUHVSRQGHDRYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVDWLYRVLQWDQJtYHLV
VmRDSUHVHQWDGRVDRFXVWRPHQRVDPRUWL]DomRDFXPXODGDHSHUGDVDFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHO
$WLYRVLQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHH[FOXLQGRFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVQmRVmR
FDSLWDOL]DGRVHRJDVWRpUHIOHWLGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHIRULQFRUULGR$
YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGHILQLGDRXLQGHILQLGD

6HJXHDEDL[RDWD[DGHDPRUWL]DomRSUDWLFDGDSDUDD6RFLHGDGHGH,QWDQJtYHO



6RIWZDUHHOLFHQoDGHXVR

WD[DVGHDPRUWL]DomR









$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVDRORQJRGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHDYDOLDGRVHP
UHODomR j SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO VHPSUH TXH KRXYHU LQGLFDomR GH SHUGD GH YDORU
HFRQ{PLFRGRDWLYR2SHUtRGRHRPpWRGRGHDPRUWL]DomRSDUDXPDWLYRLQWDQJtYHOFRPYLGDGHILQLGD
VmR UHYLVDGRV QR PtQLPR QR ILP GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO 0XGDQoDV QD YLGD ~WLO HVWLPDGD RX QR
FRQVXPRHVSHUDGRGRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVGHVVHVDWLYRVVmRFRQWDELOL]DGDVSRUPHLRGH
PXGDQoDVQRSHUtRGRRXPpWRGRGHDPRUWL]DomRFRQIRUPHRFDVRVHQGRWUDWDGDVFRPRPXGDQoDV
GH HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV $ DPRUWL]DomR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD GHILQLGD p UHFRQKHFLGD QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWHFRPDXWLOL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO

3URYLV}HV

8PDSURYLVmRpUHFRQKHFLGDTXDQGRD6RFLHGDGHSRVVXLXPDREULJDomRFRQWUDWXDORXQmRIRUPDOL]DGD
FRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRTXHSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHOHpSURYiYHOTXH
XP UHFXUVR HFRQ{PLFR VHMD H[LJLGR SDUD OLTXLGDU D REULJDomR 2V FXVWRV ILQDQFHLURV LQFRUULGRV VmR
UHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$6RFLHGDGHpSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRV3URYLV}HVVmRFRQVWLWXtGDVSDUDWRGDV
DVFRQWLQJrQFLDVUHIHUHQWHVDSURFHVVRVMXGLFLDLVSDUDRVTXDLVpSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRV
VHMD IHLWD SDUD OLTXLGDU D REULJDomR H XPD HVWLPDWLYD UD]RiYHO SRVVD VHU IHLWD $ DYDOLDomR GD
SUREDELOLGDGH GH SHUGD LQFOXL D DYDOLDomR GDV HYLGrQFLDV GLVSRQtYHLV D KLHUDUTXLD GDV OHLV DV
MXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUD
OHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRSUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGH
LQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGH
WULEXQDLV

'HPDLVDWLYRVHSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV

8PDWLYRpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRIRUSURYiYHOTXHVHXVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
IXWXURVVHMDPJHUDGRVHPIDYRUGD6RFLHGDGHHGHVXDVFRQWURODGDVHVHVHXFXVWRRXYDORUSXGHUVHU
PHQVXUDGRFRPVHJXUDQoD8PSDVVLYRpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDO TXDQGRD 6RFLHGDGH
SRVVXLXPDREULJDomROHJDORXFRQVWLWXtGDFRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRVHQGRSURYiYHOTXH
XP UHFXUVR HFRQ{PLFR VHMD UHTXHULGR SDUD OLTXLGiOR 6mR DFUHVFLGRV TXDQGR DSOLFiYHO GRV
FRUUHVSRQGHQWHV HQFDUJRV H GDV YDULDo}HV PRQHWiULDV RX FDPELDLV LQFRUULGDV $V SURYLV}HV VmR
UHJLVWUDGDV WHQGR FRPR EDVH DV PHOKRUHV HVWLPDWLYDV GR ULVFR HQYROYLGR 2V DWLYRV H SDVVLYRV VmR
FODVVLILFDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRVXDUHDOL]DomRRXOLTXLGDomRpSURYiYHOTXHRFRUUDQRVSUy[LPRV
PHVHV&DVRFRQWUiULRVmRGHPRQVWUDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV

,PSRVWRGHUHQGD ,53- HFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR &6// FRUUHQWHV

$WLYRV H SDVVLYRV WULEXWiULRV FRUUHQWHV GR ~OWLPR H[HUFtFLR H GH DQRV DQWHULRUHV VmR PHQVXUDGRV DR
YDORUUHFXSHUiYHOHVSHUDGRRXDSDJDUjVDXWRULGDGHVILVFDLVSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH  R LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO VmR FDOFXODGRV SHOR UHJLPH GR OXFUR UHDO
REVHUYDQGRVH RV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SHOD OHJLVODomR ILVFDO YLJHQWH &DOFXODGRV SHODV DOtTXRWDV
UHJXODUHVGHDFUHVFLGDGHDGLFLRQDOGHSDUDRLPSRVWRGHUHQGDHGHSDUDDFRQWULEXLomR
VRFLDO

1RH[HUFtFLRGHD6RFLHGDGHDSXUDYDVHXVLPSRVWRVFRPEDVHQRUHJLPHGHOXFURSUHVXPLGR
RQGHRLPSRVWRGHUHQGDHUDFDOFXODGRPHGLDQWHDDSOLFDomRGDDOtTXRWDGHVREUHRSHUFHQWXDO
GHGDUHFHLWDGHYHQGDHSDUDUHFHLWDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRDFUHVFLGRGRDGLFLRQDOGH
SDUDRVOXFURVTXHH[FHGHUHPD5PLOQRSHUtRGRGHPHVHV$FRQWULEXLomRVRFLDOHUDFDOFXODGD
PHGLDQWH DDSOLFDomR GD DOtTXRWDGHVREUHRSHUFHQWXDOGH GDUHFHLWDGHYHQGDH GH
UHFHLWDGHSUHVWDomRGHVHUYLoR

$$GPLQLVWUDomRSHULRGLFDPHQWHDYDOLDDSRVLomRILVFDOGDVVLWXDo}HVQDVTXDLVDUHJXODPHQWDomRILVFDO
UHTXHULQWHUSUHWDomRHHVWDEHOHFHSURYLV}HVTXDQGRDSURSULDGR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

%DVHHPHQVXUDomRGRYDORUMXVWR

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVFRQVLGHUDQGR RFXVWRKLVWyULFR FRPREDVH GHYDORU
H[FHWRDGHWHUPLQDGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHIRUDPPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRFRQIRUPH
GHPRQVWUDGRQDVQRWDVH[SOLFDWLYDV

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVDGRWDGDVQR%UDVLOHSUiWLFDV
FRQWiEHLVLQWHUQDFLRQDLVpUHTXHULGRTXHD$GPLQLVWUDomRGD6RFLHGDGHVHEDVHLHHPHVWLPDWLYDVSDUD
R UHJLVWUR GH FHUWDV WUDQVDo}HV TXH DIHWDP RV DWLYRV SDVVLYRV UHFHLWDV H GHVSHVDV 2V UHVXOWDGRV
GHVVDV WUDQVDo}HV H LQIRUPDo}HV TXDQGR GH VXD HIHWLYD UHDOL]DomR HP H[HUFtFLRV VXEVHTXHQWHV
SRGHPGLIHULUGHVVDVHVWLPDWLYDVGHYLGRDLPSUHFLV}HVLQHUHQWHVDRSURFHVVRGHVXDGHWHUPLQDomR$
6RFLHGDGHUHYLVDUHJXODUPHQWHDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVSHORPHQRVWULPHVWUDOPHQWH

$SULQFLSDOHVWLPDWLYDTXHUHSUHVHQWDULVFRVLJQLILFDWLYRFRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUDMXVWHVPDWHULDLV
DRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVUHIHUHVHjPHQVXUDomRDYDORU
MXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$YDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV WHVWHGHLPSDLUPHQW 

$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWRV
RX PXGDQoDV QDV FLUFXQVWkQFLDV HFRQ{PLFDV RSHUDFLRQDLV RX WHFQROyJLFDV TXH SRVVDP LQGLFDU
GHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO

4XDQGR HVWDV HYLGrQFLDV VmR LGHQWLILFDGDV H R YDORU FRQWiELO OtTXLGR H[FHGH R YDORU UHFXSHUiYHO p
HIHWXDGR R DMXVWH GH LPSDLUPHQW 1mR KRXYH UHJLVWUR GH SHUGDV GHFRUUHQWHV GH UHGXomR GH YDORU
UHFXSHUiYHOGRVDWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLV

$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV

$WLYRV H SDVVLYRV PRQHWiULRV GH ORQJR SUD]R VmR DWXDOL]DGRV PRQHWDULDPHQWH H SRUWDQWR HVWmR
DMXVWDGRVSHORVHXYDORUSUHVHQWH2DMXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHFXUWR
SUD]R p FDOFXODGR H VRPHQWH UHJLVWUDGR VH FRQVLGHUDGR UHOHYDQWH HP UHODomR jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR3DUDILQVGHUHJLVWURHGHWHUPLQDomRGHUHOHYkQFLDRDMXVWHDYDORU
SUHVHQWHpFDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHDWD[DGHMXURVH[SOtFLWD
HHPFHUWRVFDVRVLPSOtFLWDGRVUHVSHFWLYRVDWLYRVHSDVVLYRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

'LVWULEXLomRGHOXFURV

$ 6RFLHGDGH UHFRQKHFH XP SDVVLYR SDUD SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV TXDQGR HVWD GLVWULEXLomR p
DXWRUL]DGD H GHL[D GH VHU XPD RSomR GD 6RFLHGDGH RX DLQGD TXDQGR SUHYLVWR HP /HL &RQIRUPH D
OHJLVODomR VRFLHWiULD YLJHQWH XPD GLVWULEXLomR p DXWRUL]DGD TXDQGR DSURYDGD SHORV DFLRQLVWDV H R
PRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHpGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLROtTXLGR1RVH[HUFtFLRVGHH
WRGRRYDORUGHOLEHUDGRSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVIRUDPSDJRVGHQWURGRH[HUFtFLR

'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D

$V GHPRQVWUDo}HV GRV IOX[RV GH FDL[D VmR SUHSDUDGDV H DSUHVHQWDGDV GH DFRUGR FRP R
3URQXQFLDPHQWR &RQWiELO &3&  ³'HPRQVWUDomR GRV IOX[RV GH FDL[D´ HPLWLGR SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 

'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR ³'9$´ 

3UHSDUDGD FRP EDVH HP LQIRUPDo}HV GRV UHJLVWURV FRQWiEHLV H HP DFRUGR FRP R 3URQXQFLDPHQWR
7pFQLFR&3&±'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGRDSURYDGRSHOD&90SRUPHLRGD'HOLEHUDomR
 (YLGHQFLD D ULTXH]D JHUDGD SHOD 6RFLHGDGH H VXD GLVWULEXLomR FRQIRUPH UHTXHULGR SHOD
OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD SDUD &RPSDQKLDV DEHUWDV FRPR SDUWH GH VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV &RPR QmR VmR UHTXHULGDV SHODV ,)56 HVVD GHPRQVWUDomR p WUDWDGD FRPR
LQIRUPDomRFRQWiELOVXSOHPHQWDU

5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

(PFXPSULPHQWRDR3URQXQFLDPHQWR&RQWiELO&3&³3ROtWLFDVFRQWiEHLVPXGDQoDVGHHVWLPDWLYD
HUHWLILFDomRGHHUUR´D$GPLQLVWUDomRGD6RFLHGDGHHVWiUHDSUHVHQWDQGRRVVDOGRVSDWULPRQLDLVHP
GHGH]HPEURGHGH]HPEURHGHMDQHLURGHEHPFRPRDVGHPRQVWUDo}HV
GRUHVXOWDGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRV
H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  HP GHFRUUrQFLD GD PXGDQoD GDV SUiWLFDV
FRQWiEHLVHPDQDGDVSHOR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&SDUDSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV &3&±
30(  GH DGHTXDomR SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO TXH FRPSUHHQGHP DV GHOLEHUDo}HV
HPLWLGDV SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  H RV SURQXQFLDPHQWRV RULHQWDo}HV H
LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV ³&3&´  TXH HVWmR HP
FRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ³,)56´ 
HPLWLGRV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ³,$6%´  ³&3& )XOO´  2V DMXVWHV FRQWiEHLV
HIHWXDGRVQDTXHODVGDWDVHVWmRDVVLPGHPRQVWUDGRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGR%DODQoR3DWULPRQLDOHP



$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
&UpGLWRVGLYHUVRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH

&UpGLWRV'LYHUVRV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'LUHLWRGHXVRDOXJXHO
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

1RWD


30(
UHDSUHVHQWDGR 




D  E 
F
G




G
G
H
G




7RWDOGRDWLYR









3DVVLYR&LUFXODQWH

3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDOXJXHO
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUD
IpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
$WLYRILVFDOGLIHULGROtTXLGR
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDOXJXHO
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDO3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGR3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR




1RWD



H
G

F



G
H
F  G 
G











































 
 






30(

UHDSUHVHQWDGR  
 
 
 
 
































$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 




&3&)XOO
UHDSUHVHQWDGR 




 
 
 
 



 


 

 




































 
















&3&)XOO
UHDSUHVHQWDGR 








































$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGR%DODQoR3DWULPRQLDOHP







$WLYR&LUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
&UpGLWRVGLYHUVRV
'HVSHVDVSDJDVDQWHFLSDGDPHQWH
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH

,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'LUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH


7RWDOGRDWLYR








D  E 
F
G
G




G
G
H
G









3DVVLYR&LUFXODQWH

3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
$WLYRILVFDOGLIHULGROtTXLGR
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR



1RWD


1RWD



H
G
F
F



H

FG
G









30(
UHDSUHVHQWDGR 






















30(
UHDSUHVHQWDGR 














































$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 


























$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 




 
 
 

 



 


 

 


 











 
 

 



 
 
 


























)LQDO
UHDSUHVHQWDGR 


























)LQDO
UHDSUHVHQWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHP








5HFHLWDGHVHUYLoRVOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPHUFLDLVHPDUNHWLQJ
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURH
LPSRVWRV

'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV

1RWD


D
G  H 


G  H 
E
G


G  H 
G



5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
,PSRVWRVGLIHULGRV





F




 
 



/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR





30(
UHDSUHVHQWDGR 


 


 
 
 















 





 
 
 




$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 


 
 



 














)LQDO
UHDSUHVHQWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGRIOX[RGHFDL[DGRH[HUFtFLRHP

30(
RULJLQDOPHQWH
DSUHVHQWDGR 


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO

$MXVWHVSDUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomR
$PRUWL]DomRGLUHLWRGHXVR
%DL[DGHDWLYRVLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
'HVSHVDGHMXURVFRPHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH
DUUHQGDPHQWR
3URYLVmR UHYHUVmR SDUDFRQWLQJrQFLD
2XWUDVPRYLPHQWDo}HV

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&UpGLWRVGLYHUVRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
2XWURVIOX[RVGHFDL[DGHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHVGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGLUHLWRGHXVR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHVGDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR

)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$WXDOL]DomRDQXDOFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVFRPWHUFHLURVH
DUUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRVSDJRV
'LYLGHQGRVGLVWULEXtGRVGHVSURSRUFLRQDO
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
5HGXomROtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHMDQHLUR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHGH]HPEUR
5HGXomROtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



$MXVWH



)LQDO
UHDSUHVHQWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGR%DODQoR3DWULPRQLDOHP







$WLYR&LUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRVGLIHULGRV
&UpGLWRVGLYHUVRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'LUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH


7RWDOGRDWLYR
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UHDSUHVHQWDGR 
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$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 
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UHDSUHVHQWDGR 













































3DVVLYR&LUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
5HFHLWDVDQWHFLSDGDV

7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR



1RWD
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UHDSUHVHQWDGR 
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$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 


 









 

 
 
 



 
 






























&3&)XOO
UHDSUHVHQWDGR 



























7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHP




5HFHLWDGHVHUYLoRVOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPHUFLDLVHPDUNHWLQJ
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
HLPSRVWRV

'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV


5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRVGLIHULGRV

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR



1RWD


30(
UHDSUHVHQWDGR 
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$MXVWH
UHDSUHVHQWDGR 



 
  

&3&)XOO
UHDSUHVHQWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGRIOX[RGHFDL[DGRH[HUFtFLRHP


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO

$MXVWHVSDUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomR
$PRUWL]DomRGLUHLWRGHXVR
%DL[DGHDWLYRVLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
'HVSHVDGHMXURVFRPHPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWR
3URYLVmR UHYHUVmR SDUDFRQWLQJrQFLD
2XWUDVPRYLPHQWDo}HV

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
&UpGLWRVGLYHUVRV
'HVSHVDVSDJDVDQWHFLSDGDPHQWH
$GLDQWDPHQWRDRVVyFLRV
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
2XWURVIOX[RVGHFDL[DGHDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRVQR
H[HUFtFLR
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHVGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
$TXLVLomRGH'LUHLWRGHXVR
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHVGDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR

)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$WXDOL]DomRDQXDOFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVFRPWHUFHLURVH
DUUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRVGLVWULEXtGRV
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWROtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHMDQHLUR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHGH]HPEUR
$XPHQWROtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
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RULJLQDOPHQWH
DSUHVHQWDGR 
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UHDSUHVHQWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HDSUHVHQWDomRGR(IHLWRQR3DWULP{QLR/tTXLGR

2V HIHLWRV GHFRUUHQWHV QRV TXDGURV DFLPD VmR DIHWDGRV GLUHWDPHQWH QR OXFUR GR H[HUFtFLR H
FRQVHTXHQWHPHQWH PRGLILFDP D GHPRQVWUDomR GD PXWDomR GR SDWULP{QLR OtTXLGR SRU HVVD UD]mR D
6RFLHGDGHHVWiDSUHVHQWDQGRRTXDGURUHVXPRDEDL[RVREUHDVDOWHUDo}HVGRVVDOGRVGRSDWULP{QLR
OtTXLGRDQWHULRUPHQWHDSUHVHQWDGRVHRVVDOGRVUHDSUHVHQWDGRV






&RQIRUPHDGRomRGR&3&30(








D
H
E
G
I





(IHLWRWULEXWiULRVREUHRVDMXVWHV

F









&3&5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
&3&$UUHQGDPHQWRV
&3&,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
&3&UHWLILFDomRGHHUURV
&3&$WLYR,QWDQJtYHO
&RQIRUPHDGRomRGR&3&V

5HVXOWDGRGR([HUFtFLR


1RWDV









 
 
 
  
 
 

 
 



 
 

 





D

&3&±5HFHLWDGH&RQWUDWRFRP&OLHQWH


$6RFLHGDGHDGRWRXRPRGHORGHHWDSDVSDUDLGHQWLILFDUVHDUHFHLWDGHYHVHUUHFRQKHFLGDHPTXH
PRPHQWRHVVHUHFRQKHFLPHQWRLUiVHUHDOL]DUHTXDORYDORUTXHGHYHUiVHUFRQWDELOL]DGRSDUDILQVGH
DGHTXDomRjVSUiWLFDVFRQWiEHLVYLJHQWHV

E
&3&±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV

$V SHUGDV HVSHUDGDV GH FUpGLWR DV TXDLV FRUUHVSRQGHP D XP SHUFHQWXDO HVWLPDGR GH ULVFR TXH D
6RFLHGDGH GHYH FRQVLGHUDU VREUH RV VHXV DWLYRV ILQDQFHLURV FRQWDV D UHFHEHU HPSUpVWLPRV H
DGLDQWDPHQWRVFRQFHGLGRVHWF 

F
(IHLWR7ULEXWiULRFRUUHQWHVVREUHDMXVWHV

$GHTXDomRGRVVDOGRVGHLPSRVWRVVREUHIDWXUDPHQWRHVREUHROXFUROtTXLGR

G
&3&3ROtWLFDV&RQWiEHLV0XGDQoDGH(VWLPDWLYDH5HWLILFDomRGH(UUR

5HDGHTXDomRGHDMXVWHVTXHKDYLDPVLGRUHJLVWUDGRVHPSHUtRGRVSRVWHULRUHVDFRPSHWrQFLDFRUUHWD
&RPDUHDSUHVHQWDomRGRVVDOGRVHPDDGPLQLVWUDomRGHFLGLXUHFODVVLILFDURVDMXVWHVSDUD
RVGHYLGRVSHUtRGRVGHFRPSHWrQFLD
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

H
&3&$UUHQGDPHQWRV

2VFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRVMiYLJHQWHVHPIRUDPUHFRQKHFLGRVFRPRGLUHLWRGHXVRQR
EDODQoRQRVDOGRGHDEHUWXUD&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRVILUPDGRVDSyVRVDOGRGHDEHUWXUDIRUDP
UHJLVWUDGRVFRPEDVHQDYLJrQFLDGRFRQWUDWR)RLUHFRQKHFLGRXPDWLYR GLUHLWRGHXVR HXPSDVVLYR
WUD]HQGRVHDVSDUFHODVPHQVDLVGRFRQWUDWRDYDORUSUHVHQWHFRQIRUPHWD[DGHGHVFRQWR WD[DGHMXURV
GRFRQWUDWR TXHSRGHVHULPSOtFLWDRXLQFUHPHQWDO$6RFLHGDGHSRVVXLFRQWUDWRVGHDOXJXpLVGDVHGH
GD0DWUL]ILOLDOHGHXP)ODWHP6mR3DXORTXHIRUDPHQTXDGUDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV(PIRL
ILUPDGRXPFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRGHQRWHERRNV

I
&3&$WLYR,QWDQJtYHO

$ 6RFLHGDGH UHJLVWUD XP DWLYR LQWDQJtYHO FDVR VHMD LGHQWLILFiYHO FRQWURODGR H JHUDGRU GH EHQHItFLRV
HFRQ{PLFRVIXWXURV(PKRXYHDUHFODVVLILFDomRGDVGHVSHVDVFRPSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWR
SDUDRDWLYRLQWDQJtYHO

5HVVDOWDPRVTXHDVGLYXOJDo}HVHTXDGURGDVQRWDVH[SOLFDWLYDVWDPEpPHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGRV
HP FRQVRQkQFLD DR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&  5  ± $SUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVFRUUHODWRVDFDGDFRQWDFRQWiELO


1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVFRQWiEHLV

0DQWHQGRRSURFHVVRSHUPDQHQWHGHUHYLVmRGDVQRUPDVGHFRQWDELOLGDGHR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  H FRQVHTXHQWHPHQWH R &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3& 
HPLWLUDPQRYDVQRUPDVHUHYLV}HVDVQRUPDVMiH[LVWHQWHV2VSULQFLSDLVQRUPDWLYRVDOWHUDGRVHPLWLGRV
HVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU

$OWHUDo}HVQR&3& ,)56  5 'HILQLomRGHQHJyFLRV

$V DOWHUDo}HV GR &3&  5  HVFODUHFHP TXH SDUD VHU FRQVLGHUDGR XP QHJyFLR XP FRQMXQWR
LQWHJUDGRGHDWLYLGDGHVHDWLYRVGHYHLQFOXLUQRPtQLPRXPLQSXWHQWUDGDGHUHFXUVRVHXPSURFHVVR
VXEVWDQWLYRTXHMXQWRVFRQWULEXDPVLJQLILFDWLYDPHQWHSDUDDFDSDFLGDGHGHJHUDURXWSXWVDtGDGH
UHFXUVRV$OpPGLVVRHVFODUHFHXTXHXPQHJyFLRSRGHH[LVWLUVHPLQFOXLUWRGRVRVLQSXWVHQWUDGDVGH
UHFXUVRVHSURFHVVRVQHFHVViULRVSDUDFULDURXWSXWVVDtGDGHUHFXUVRV(VVDVDOWHUDo}HVQmRWLYHUDP
LPSDFWRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHPDVSRGHPLPSDFWDUSHUtRGRVIXWXURVFDVR
D6RFLHGDGHLQJUHVVHHPTXDLVTXHUFRPELQDo}HVGHQHJyFLRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$OWHUDo}HVQR &3& ,$6 &3& ,)56  5 H&3& ,)56  5HIRUPDGD7D[DGH
-XURVGH5HIHUrQFLD

$VDOWHUDo}HVDRV3URQXQFLDPHQWRV&3&H&3&IRUQHFHPLVHQo}HVTXHVHDSOLFDPDWRGDVDV
UHODo}HVGHSURWHomRGLUHWDPHQWHDIHWDGDVSHODUHIRUPDGHUHIHUrQFLDGDWD[DGHMXURV8PDUHODomR
GH SURWHomR p GLUHWDPHQWH DIHWDGD VH D UHIRUPD VXVFLWDU LQFHUWH]DV VREUH R SHUtRGR RX R YDORU GRV
IOX[RVGHFDL[DEDVHDGRVQDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDGRLWHPREMHWRGHKHGJHRXGRLQVWUXPHQWRGH
KHGJH(VVDVDOWHUDo}HVQmRWrPLPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHXPDYH]TXH
HVWHQmRSRVVXLUHODo}HVGHKHGJHGHWD[DVGHMXURV

$OWHUDo}HVQR&3& ,$6  5 H&3& ,$6 'HILQLomRGHPDWHULDO

$VDOWHUDo}HVIRUQHFHPXPDQRYDGHILQLomRGHPDWHULDOTXHDILUPDDLQIRUPDomRpPDWHULDOVHVXD
RPLVVmR GLVWRUomR RX REVFXULGDGH SRGH LQIOXHQFLDU GH PRGR UD]RiYHO GHFLV}HV TXH RV XVXiULRV
SULPiULRVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHSURSyVLWRJHUDOWRPDPFRPREDVHQHVVDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVTXHIRUQHFHPLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVREUHUHODWyULRHVSHFtILFRGDHQWLGDGH$VDOWHUDo}HV
HVFODUHFHPTXHDPDWHULDOLGDGHGHSHQGHUiGDQDWXUH]DRXPDJQLWXGHGHLQIRUPDomRLQGLYLGXDOPHQWH
RX HP FRPELQDomR FRP RXWUDV LQIRUPDo}HV QR FRQWH[WR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV 8PD
LQIRUPDomR GLVWRUFLGD p PDWHULDO VH SRGHULD VHU UD]RDYHOPHQWH HVSHUDGR TXH LQIOXHQFLH DV GHFLV}HV
WRPDGDV SHORV XVXiULRV SULPiULRV (VVDV DOWHUDo}HV QmR WLYHUDP LPSDFWR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVQHPVHHVSHUDTXHKDMDDOJXPLPSDFWRIXWXURSDUDD6RFLHGDGH

5HYLVmRQR&3& 5 (VWUXWXUD&RQFHLWXDOSDUD5HODWyULR)LQDQFHLUR

2SURQXQFLDPHQWRIRUQHFHGHILQLo}HVDWXDOL]DGDVHFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDDWLYRVHSDVVLYRV
HHVFODUHFHDOJXQVFRQFHLWRVLPSRUWDQWHV(VVDVDOWHUDo}HVQmRWLYHUDPLPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD6RFLHGDGH

$OWHUDo}HV QR &3&  ,)56   5  %HQHItFLRV 5HODFLRQDGRV j &RYLG &RQFHGLGRV SDUD
$UUHQGDWiULRVHP&RQWUDWRVGH$UUHQGDPHQWR

$V DOWHUDo}HV SUHYHHP FRQFHVVmR DRV DUUHQGDWiULRV QD DSOLFDomR GDV RULHQWDo}HV GR &3&  5 
VREUH D PRGLILFDomR GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR DR FRQWDELOL]DU RV EHQHItFLRV UHODFLRQDGRV FRPR
FRQVHTXrQFLDGLUHWDGDSDQGHPLD&RYLG

&RPRXPH[SHGLHQWHSUiWLFRXPDUUHQGDWiULRSRGHRSWDUSRUQmRDYDOLDUVHXPEHQHItFLRUHODFLRQDGR
j&RYLGFRQFHGLGRSHORDUUHQGDGRUpXPDPRGLILFDomRGRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR2DUUHQGDWiULR
TXHIL]HUHVVDRSomRGHYHFRQWDELOL]DUTXDOTXHUPXGDQoDQRSDJDPHQWRGRDUUHQGDPHQWRUHVXOWDQWH
GREHQHItFLRFRQFHGLGRQRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRUHODFLRQDGDDR&RYLGGDPHVPDIRUPDTXH
FRQWDELOL]DULD D PXGDQoD DSOLFDQGR R &3&  5  VH D PXGDQoD QmR IRVVH XPD PRGLILFDomR GR
FRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$V DOWHUDo}HV TXH HQWUDUDP HP YLJRU HP  GH MDQHLUR GH  DFLPD GHVFULWDV QmR SURGX]LUDP
LPSDFWRVUHOHYDQWHVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV(PUHODomRDRVQRUPDWLYRVHPGLVFXVVmRQR
,$6%RXFRPGDWDGHYLJrQFLDHVWDEHOHFLGDHPH[HUFtFLRVIXWXURVD6RFLHGDGHHVWiDFRPSDQKDQGR
DVGLVFXVV}HVHDWpRPRPHQWRQmRLGHQWLILFRXDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRV

1RUPDVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV

$VQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVQRYDVHDOWHUDGDVHPLWLGDVPDVQmRDLQGDHPYLJRUDWpDGDWDGHHPLVVmR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU$6RFLHGDGHDGRWDUiHVVDVQRUPDVQRYDVH
DOWHUDGDVVHFDEtYHOTXDQGRHQWUDUHPHPYLJRU

$OWHUDo}HVDR&3&±&RQWUDWRVGH6HJXURV

(P PDLR GH  R ,$6% HPLWLX D ,)56  ± &RQWUDWRV GH 6HJXUR DLQGD VHP FRUUHVSRQGrQFLD
HTXLYDOHQWHHPLWLGDSHOR&3&QR%UDVLOPDVTXHVXEVWLWXLUiR&3&±&RQWUDWRVGHVHJXUR XPD
QRYDQRUPDFRQWiELODEUDQJHQWHSDUDFRQWUDWRVGHVHJXURTXHLQFOXLUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
DSUHVHQWDomRHGLYXOJDomR(VVDQRUPDQmRpDSOLFiYHOj6RFLHGDGH


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D






&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
%DQFRVFRQWDPRYLPHQWR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV









 










$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFRUUHVSRQGHPjVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVMXQWRjVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXH
RSHUDPQRPHUFDGRILQDQFHLURQDFLRQDOHSRVVXHPEDL[RULVFRGHFUpGLWRDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
VmRDWUHODGDVSDUWHUHQGDIL[D &',H,3&$   H  HSDUWHHPIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRV

$SOLFDo}HV
)LQDQFHLUDV



  

  

  

  

  



6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$SOLFDomR
5HQGLPHQWR
,55)
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
5HVJDWH
5HQGLPHQWR
,55)
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
5HVJDWH
5HQGLPHQWR
,55)
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV



&OLHQWHVIDWXUDGRV
&OLHQWHVDIDWXUDU L 
 3URYLVmRSDUDSHUGDVHVSHUDGDV















    





L  $ UXEULFD GH ³&OLHQWHV D IDWXUDU´ UHJLVWUD D LQFRUUrQFLD GD UHFHLWD QR PrV GD FRPSHWrQFLD GH VHX IDWR
JHUDGRULQGHSHQGHQWHPHQWHGDGDWDGHHPLVVmRGD1RWD)LVFDO


2DJLQJOLVWHVWiGHPRQVWUDGRFRQIRUPHDEDL[R



7RWDOYHQFLGRV
7RWDODYHQFHU

 




 


 
 
 

7RWDOUHFHEtYHLV

 





9HQFLPHQWRVGRVUHFHEtYHLV
6DOGRVYHQFLGRV
$WpGLDV
$FLPDGHGLDVDWpGLDV
$FLPDGHGLDVDWpGLDV
$FLPDGHGLDV

 












 






 
 
 






2V FOLHQWHV VmR DQDOLVDGRV LQGLYLGXDOPHQWH H RV WtWXORVFRQVLGHUDGRV SDUD SURYLVmR SDUD SHUGDV
OHYDUDP HP FRQVLGHUDomR RV WtWXORV YHQFLGRV Ki PDLV GH  GLDV $ PRYLPHQWDomR HVWi DVVLP
DSUHVHQWDGDDEDL[R



6DOGRLQLFLDO
 3URYLVmRFRQVWLWXtGD
 %DL[DGHSURYLVmR
6DOGRILQDO








   


   



   




,PSRVWRVDUHFXSHUDU



,166DUHFXSHUDU
,53-H&6//DUHFXSHUDU
3,6H&2),16DUHFXSHUDU
2XWURVLPSRVWRVDUHFXSHUDU
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9LGD~WLO
HVWLPDGD
HPDQRV
DDQRV
DQRV

$GRomR

LQLFLDOHP
$GLo}HV

OtTXLGDV




$PRUWL]DomR
$PRUWL]DomR



GRGLUHLWR
6DOGRHP
$GLo}HV
GRGLUHLWR
6DOGRHP
GHXVR

OtTXLGDV
GHXVR


 


 







 


 



7D[D
D
'LUHLWRGHXVRSURSULHGDGH

'LUHLWRGHXVRHTXLSDPHQWRV

'LUHLWRVGHXVRHPDUUHQGDPHQWROtTXLGR
&LUFXODQWH

1mR&LUFXODQWH









$GRomR
LQLFLDOHP







,PSDFWRGD
DWXDOL]DomR
DQXDO

 

 



%DL[DSRU
SDJDPHQWR







(QFDUJRV
)LQDQFHLURV







6DOGRHP








,PSDFWRGD
DWXDOL]DomR
DQXDO

 

 



%DL[DSRU
SDJDPHQWR







(QFDUJRV
)LQDQFHLURV









6DOGRHP



2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRIRLPHQVXUDGRDRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRUHPDQHVFHQWHVGHVFRQWDGRXWLOL]DQGRDWD[DLQFUHPHQWDOGH
VHXVHPSUpVWLPRV

E 3DVVLYRGLUHLWRGHXVR


'LUHLWRGHXVR±SURSULHGDGH
'LUHLWRGHXVR±HTXLSDPHQWRV
'LUHLWRVGHXVRHPDUUHQGDPHQWROtTXLGR




$UUHQGDPHQWRV

$6RFLHGDGHSRVVXLFRQWUDWRVFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVTXHVHHQTXDGUDPQRHVFRSRGD,)56&3& 5 TXHVHWRUQRXDSOLFiYHLVDSDUWLUGH
GHMDQHLURGH

D $WLYRGLUHLWRGHXVR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD


7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

,PRELOL]DGROtTXLGR

6DOGRHP
GH

7D[D MDQHLURGH
$GLo}HV %DL[DV
 DQXDO 
&XVWR



0yYHLVHXWHQVtOLRV



(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD



0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV



,QVWDODo}HV



%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGH
WHUFHLURV

'HSUHFLDomRDFXPXODGD

0yYHLVHXWHQVtOLRV
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGH
WHUFHLURV


7RWDOGRLPRELOL]DGR

6DOGRHP
GH
GH]HPEUR
GH












$GLo}HV






6DOGRHP
GH
GH]HPEUR
%DL[DV GH




 



















 
 

 





 
 
















 
 

 





 
 




 











 
 

 






 
 



 
 








 
 



 
 






 

 
 





 ,QWDQJtYHO


&XVWR
6RIWZDUH
3URMHWRVHP'HVHQYROYLPHQWR L 
0DUFDVHSDWHQWHV
7RWDO

$PRUWL]DomRDFXPXODGD
 $PRUWL]Do}HVDFXPXODGDV
7RWDO

9DORUOtTXLGRFRQWiELO

6DOGRHP
GHMDQHLURGH


$GLo}HV

























6DOGRHP
6DOGRHPGH
GHGH]HPEUR
GH]HPEURGH
GH

$GLo}HV %DL[DV





























 

 

 

 










L  $ 6RFLHGDGH HP  HVWi HP IDVH GH GHVHQYROYLPHQWR GH SURMHWRV VLVWrPLFRV QD TXDO OHYRX HP
FRQVLGHUDomRSDUDUHJLVWURGRDWLYRWRGRVRVJDVWRVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDRVSURMHWRV&DEHUHVVDOWDU
TXHHPIXQomRGHRVSURMHWRVDLQGDHVWDUHPVHQGRGHVHQYROYLGRVRVVDOGRVQmRVHUmRDPRUWL]DGRVDWpD
VXDFRQFOXVmRSDUDXVR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV



6DOiULRVH(QFDUJRV6RFLDLVDSDJDU
3URYLVmRGH)pULDVH(QFDUJRV6RFLDLVDSDJDU





















 


 



 

 

 


 
 












,PSRVWRVDUHFROKHU






,66DSDJDU
,53-H&6//DSDJDU
3,6H&2),16DSDJDU
2XWURV


&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH
7RWDO




 

 

  
 

 







3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

D  &RQWLQJrQFLDV

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
6DOGRHPGHMDQHLURGH
 $GLo}HV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 $GLo}HV
 5HYHUV}HV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

7ULEXWiULDV








$ 6RFLHGDGH WHP Do}HV GH QDWXUH]D WULEXWiULD HQYROYHQGR ULVFRV GH SHUGD FODVVLILFDGR SHOD
$GPLQLVWUDomRFRPRSRVVtYHOFRPEDVHQDDYDOLDomRGHVHXVDVVHVVRUHVOHJDLVSDUDDVTXDLVQmRKi
SURYLVmRFRQVWLWXtGDVHQGRRVPRQWDQWHVDTXHOHVGLYXOJDGRVDFLPD


5LVFRVQmRSURYLVLRQDGRV ULVFRGHSHUGDSRVVtYHO 
3HUGDSRVVtYHOHP





&tYHLV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

E  'HSyVLWRV-XGLFLDLV

'HSyVLWRVMXGLFLDLV
6DOGRHPGHMDQHLURGH
 $GLo}HV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 $GLo}HV
 5HYHUV}HV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

7ULEXWiULRV









3DWULP{QLROtTXLGR

D &DSLWDOVRFLDO

(PGHGH]HPEURGHHRFDSLWDOVRFLDOQRYDORUGH5PLOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGR
HUHSUHVHQWDGRSRUTXRWDVVHPYDORUQRPLQDO

$FLRQLVWDVHPGHGH]HPEURGHH
-RVH$\PEHUrGH$OPHLGD-XQLRU
/XL])UHLUH0DFKDGR
9HUD0DULD%RQLQL)UHLUH0DFKDGR
3HGUR)UHLUH0DFKDGR
7RS'RZQ3DUWLFLSDo}HVOWGD


4XRWDV
















E 'LVWULEXLomRGHOXFURV

$ GLVWULEXLomR GH OXFURV IRL UHDOL]DGD GH IRUPD GHVSURSRUFLRQDO jV TXRWDV GH FDSLWDO VRFLDO SRUpP
VXSRUWDGD SRU DWDV DVVLQDGDV SHORV VyFLRV HP FRPXP DFRUGR 1R DQR GH  IRUDP GLVWULEXtGRV
5PLO 5PLOHP UHODWLYRDROXFURFRUUHQWHHUHVHUYDVGHOXFURVDFXPXODGRVDWp
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRVSUHVWDGRV

 
0HUFDGRQDFLRQDO
3UHVWDomRGHVHUYLoRV
5HFHLWDEUXWDWRWDO


 ,PSRVWRVVREUHYHQGDV D 

7RWDOGHUHFHLWD






  









  




D  $VDOtTXRWDVFRUUHVSRQGHQWHVSDUDRH[HUFtFLRGHVmR3,6&2),16H,66
3DUDRH[HUFtFLRGHDVDOtTXRWDVVmR3,6&2),16H,66

$VUHFHLWDVGHVHUYLoRGDHPSUHVDVmRHPVXDWRWDOLGDGHGHFRUUHQWHVGH

L  /LFHQFLDPHQWR H 0DQXWHQomR &RQFHLWXDVH SRU FHGHU DR FOLHQWH HP FDUiWHU QmR H[FOXVLYR R
GLUHLWRGHXVRGRSURGXWR7RS6D~GHQDYLJrQFLDGRFRQWUDWRFRPRXVHPDKRVSHGDJHPGREDQFR
GH GDGRV GR VLVWHPD VRE UHVSRQVDELOLGDGH GR FOLHQWH EHP FRPR WDPEpP PDQWHU R DGHTXDGR
IXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPD
LL  ,PSODQWDomR5HIHUHVHDRVVHUYLoRVUHDOL]DGRVHPQRYRVFOLHQWHVRXQRYRVPyGXORVDGTXLULGRV
FRQWHPSODQGR WRGRV RV HVIRUoRV QHFHVViULRV SDUD D LQVWDODomR DWp D HQWUDGD HP SURGXomR GR
VLVWHPD7RS6D~GH
LLL  6HUYLoRV5HIHUHQWHDFRQVXOWRULDVFXVWRPL]Do}HVVLVWrPLFDVHVXSRUWHWpFQLFRQmRSUHYLVWRVQD
LPSODQWDomRRXOLFHQFLDPHQWRVROLFLWDGDVSHORFOLHQWH
LY $VUHFHLWDVGLIHULGDVVHUHIHUHPDRUHFRQKHFLPHQWRGRVHUYLoRMiSUHVWDGRVHTXHDLQGDQmRWHQKD
VLGR HIHWXDGD D HPLVVmR GH QRWD ILVFDO 2V YDORUHV VmR DSXUDGRV GH DFRUGR FRP D SUHFLILFDomR
SUHYLVWDHPFRQWUDWRRXHPQHJRFLDomRFRPRFOLHQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHFRPDDSURYDomR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D


&ODVVLILFDGRVFRPR
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPHUFLDLVHPDUNHWLQJ
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV





1DWXUH]D
0mRGHREUDSUySULD
6HUYLoRVFRPWHUFHLURV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
0DQXWHQomRGHVRIWZDUHV
0DQXWHQomRFRQVHUYDomRHLQIUDHVWUXWXUD
6HUYLoRVFRP'DWDFHQWHU7HOHFRP&ORXG
9LDJHQVHHVWDGLDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV





 
 
 
 
 








 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 














5HVXOWDGRILQDQFHLUR


'HVSHVDVILQDQFHLUDV




-XURVFRPHPSUpVWLPRV
'HVSHVDVEDQFiULDV
-XURVSDVVLYRVVREUHFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
2XWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV


5HFHLWDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVFRPRXWURVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURV
2XWUDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV


5HVXOWDGRILQDQFHLUR


  
  
  
  






  




  
  

  










,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR

,PSRVWRVFRUUHQWHV

2VYDORUHVGHLPSRVWRGH UHQGD ,53- HFRQWULEXLomRVRFLDO &6// UHJLVWUDGRQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQROXFURUHDO OXFURSUHVXPLGRHP 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$PHPyULDGHFiOFXORGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVpFRPRVHJXH



/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
 $GLo}HV
 %DL[DV

%DVHGHFiOFXORGRVLPSRVWRV
[ $OtTXRWDRILFLDOGHLPSRVWR

,PSRVWRGHUHQGD
$GLFLRQDOGH
&RQWULEXLomR6RFLDO
,QFHQWLYR3$7

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV









 




 
 
 


 
 














 
 





'HVFULomR
,53-
&6//
7RWDO
5HFHLWDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV'H/LFHQFLDPHQWR



 5HFHLWDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV



/XFUR3UHVXPLGRDSXUDGRVREUHUHFHLWDVGHOLFHQFLDPHQWRH




5HFHLWDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV



 2XWUDV5HFHLWDVRSHUDFLRQDLVHUHFHLWDVILQDQFHLUDV



%DVH,53-H&6//VREUHROXFURSUHVXPLGR



[ $OtTXRWDV



[ $OtTXRWDGRDGLFLRQDOIHGHUDODSyVGHGXomRGH5DQXDOTXDQGR
DSOLFiYHO



'HVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRQWDELOL]DGRV
QRUHVXOWDGRGRSHUtRGR
 
 
 


,PSRVWRVGLIHULGRV

'HVFULomR
,PSRVWRGHUHQGDGLIHULGR
&RQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGD















$PHPyULDGHFiOFXORGRVLPSRVWRVGLIHULGRVpFRPRVHJXH


'HVFULomR
$UUHQGDPHQWRV
([LJLELOLGDGH6XVSHQVD
3URYLV}HVGLYHUVDV
%DVHGHFiOFXORHIHWLYD

,PSRVWRVGLIHULGRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

0RYLPHQWDomRGRVLPSRVWRVGLIHULGRV


'HVFULomR
6DOGRLQLFLDO
0RYLPHQWDomROtTXLGDQRSHUtRGR
6DOGRILQDO














,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$ 6RFLHGDGH PDQWpP RSHUDo}HV FRP LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV $ JHVWmR GHVVHV LQVWUXPHQWRV p
HIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRjOLTXLGH]jUHQWDELOLGDGH
H j VHJXUDQoD $ SROtWLFD GH FRQWUROH FRQVLVWH HP DFRPSDQKDPHQWR SHUPDQHQWH GDV FRQGLo}HV
FRQWUDWDGDV YHUVXV FRQGLo}HV YLJHQWHV QR PHUFDGR $ 6RFLHGDGH QmR HIHWXD DSOLFDo}HV GH FDUiWHU
HVSHFXODWLYR HP GHULYDWLYRV RX TXDLVTXHU RXWURV DWLYRV GH ULVFR 2V UHVXOWDGRV REWLGRV FRP HVVDV
RSHUDo}HVHVWmRFRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHDVHVWUDWpJLDVGHILQLGDVSHODVXD$GPLQLVWUDomR$V
RSHUDo}HVGD6RFLHGDGHHVWmRVXMHLWDVDRVIDWRUHVGHULVFRVDVHJXLUGHVFULWRV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSRUFDWHJRULDYDORUGHMXVWRHFRQWiELO

2VSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPDUFDGRVDYDORUHVMXVWRVHRXFXMRYDORUFRQWiELOpGLIHUHQWH
PDWHULDOPHQWHGRUHVSHFWLYRYDORUMXVWRFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
SHOD6RFLHGDGHVmRFRPRVHJXH




$WLYRVILQDQFHLURV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

3DVVLYRVILQDQFHLURV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU


9DORUFRQWiELO




1RWD



 ([SOLFDWLYD 1tYHO

















































2VYDORUHVGHVVHVLQVWUXPHQWRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmRGLIHUHPVLJQLILFDWLYDPHQWH
GRVYDORUHVMXVWRV

x &RQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV H FUpGLWRV GLYHUVRV IRUQHFHGRUHV VH DSUR[LPDP GH VHX UHVSHFWLYR
YDORUFRQWiELOHPJUDQGHSDUWHGHYLGRDRYHQFLPHQWRQRFXUWRSUD]RGHVWHVLQVWUXPHQWRV
x $UUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV IRUQHFHGRUHV H FRQWDV D SDJDU VmR FRUULJLGRV FRQIRUPH FRQWUDWR H
UHSUHVHQWDPRVDOGRDVHUOLTXLGDGRQDGDWDGRHQFHUUDPHQWRGDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

D &RQVLGHUDo}HVVREUHULVFRV

+LHUDUTXLD

$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHPFXVWRDPRUWL]DGRRXDYDORUMXVWRFRQWUDUHVXOWDGR
EDVHLDVHQRPRGHORGHQHJyFLRVHQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RGHFDL[DHVSHUDGRSHOD6RFLHGDGHSDUD
FDGDLQVWUXPHQWR

2YDORUMXVWRGHXPWtWXORFRUUHVSRQGHDRVHXYDORUGHYHQFLPHQWR YDORUGHUHVJDWH WUD]LGRDYDORU
SUHVHQWHSHORIDWRUGHGHVFRQWR UHIHUHQWHjGDWDGHYHQFLPHQWRGRWtWXOR REWLGRGDFXUYDGHMXURVGH
PHUFDGRHPUHDLV2VWUrVQtYHLVGHKLHUDUTXLDGHYDORUMXVWRVmR

x 1tYHO3UHoRVFRWDGRVHPPHUFDGRDWLYRSDUDLQVWUXPHQWRVLGrQWLFRV
x 1tYHO  ,QIRUPDo}HV REVHUYiYHLV GLIHUHQWHV GRV SUHoRV FRWDGRV HP PHUFDGR DWLYR TXH VmR
REVHUYiYHLVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRGLUHWDPHQWH FRPRSUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRVGRV
SUHoRV H
x 1tYHO,QVWUXPHQWRVFXMRVIDWRUHVUHOHYDQWHVQmRVmRGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR

L  5LVFRGHFUpGLWR

([SRVLomRDRULVFRGHFUpGLWR




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV




















$6RFLHGDGHUHVWULQJHDH[SRVLomRDULVFRVGHFUpGLWRDVVRFLDGRVjFDL[DHDRVHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
HIHWXDQGR VHXV LQYHVWLPHQWRV HP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DYDOLDGDV FRPR GH SULPHLUD OLQKD H FRP
UHPXQHUDomRHPWtWXORVGHFXUWRSUD]R

&RPUHODomRDFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVD6RFLHGDGHUHVWULQJHDVXDH[SRVLomRDULVFRVGHFUpGLWR
SRUPHLRGDVHOHWLYLGDGHGHFOLHQWHVHGHDQiOLVHVGHFUpGLWRFRQWtQXD
$GLFLRQDOPHQWHLQH[LVWHPKLVWyULFRVUHOHYDQWHVGHSHUGDVSRUPHLRGHDFRPSDQKDPHQWRGRVOLPLWHV
LQGLYLGXDLVGHSRVLomRDILPGHPLQLPL]DUHYHQWXDLVSUREOHPDVGHLQDGLPSOrQFLDFRPHVVDVFRQWDVD
UHFHEHU

LL 5LVFRGHWD[DGHMXURV

'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD6RFLHGDGHVRIUHUJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGHWD[DV
GHMXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV$6RFLHGDGHQmRSRVVXLRSHUDo}HVFRP
GHULYDWLYRVSDUDDSURWHomRQDYDULDomRGHWD[DGHMXURV$VWD[DVGHMXURVFRQWUDWDGDVVREUHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVHVWmRPHQFLRQDGDVQD1RWDQ
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

LLL 5LVFRFRPWD[DGHFkPELR

2 ULVFR DVVRFLDGR GHFRUUH GD SRVVLELOLGDGH GH D 6RFLHGDGH YLU D LQFRUUHU HP SHUGDV SRU FDXVD GH
IOXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELRTXHDXPHQWHPRVYDORUHVFDSWDGRVQRPHUFDGR

$$GPLQLVWUDomRGD6RFLHGDGHPRQLWRUDSHULRGLFDPHQWHDH[SRVLomROtTXLGDGHDWLYRVHSDVVLYRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUDSRUpPQmRSRVVXLRSHUDo}HVFRPGHULYDWLYRVSDUDSURWHomRQDYDULDomRGHWD[D
GHFkPELR

LY 5LVFRGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRILQDQFHLUR 

'HFRUUHGDHVFROKDHQWUHFDSLWDOSUySULR DSRUWHVGHFDSLWDOHUHWHQomRGHOXFURV HFDSLWDOGHWHUFHLURV
TXHD6RFLHGDGHID]SDUDILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV3DUDPLWLJDURVULVFRVGHOLTXLGH]HDRWLPL]DomR
GRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGRFDSLWDODVXD$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDSHUPDQHQWHPHQWHRVQtYHLVGH
HQGLYLGDPHQWRGHDFRUGRFRPVXDSROtWLFDLQWHUQD

E 9DORUL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2VSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVVmRGHVFULWRVDVHJXLUEHPFRPRRVFULWpULRV
SDUDVXDYDORUL]DomR

L &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2YDORUGHPHUFDGRGHVVHVDWLYRVQmRGLIHUHGRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$VWD[DVSDFWXDGDVUHIOHWHPDVFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGR

LL &RQWDVDUHFHEHU

2VVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRDYDOLDGRVQRPRPHQWRLQLFLDOSHORYDORUSUHVHQWHTXDQGR
DSOLFiYHOHGHGX]LGDVGDSURYLVmRSDUDFUpGLWRVHVSHUDGRV

F $QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHVREUHRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$6RFLHGDGHHIHWXDWHVWHVGHDQiOLVHVGHVHQVLELOLGDGHHODERUDGRVFRPEDVHQDH[SRVLomROtTXLGDjV
WD[DVYDULiYHLVGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVGHULYDWLYRVHQmRGHULYDWLYRVUHOHYDQWHV
HP DEHUWR QR ILP GR SHUtRGR GHVWH UHODWyULR DVVXPLQGR TXH R YDORU GRV DWLYRV H SDVVLYRV D VHJXLU
HVWLYHVVHHPDEHUWRGXUDQWHWRGRRSHUtRGRDMXVWDGRFRPEDVHQDVWD[DVHVWLPDGDVSDUDXPFHQiULR
SURYiYHOGRFRPSRUWDPHQWRGRULVFRTXHFDVRRFRUUDSRGHJHUDUUHVXOWDGRVDGYHUVRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRULVFRGHWD[DGHMXURVHYDULDo}HVPRQHWiULDV

$6RFLHGDGHGHVHQYROYHXDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHFRPRREMHWLYRGHPHQVXUDURLPSDFWRGHWD[DVGH
MXURVSyVIL[DGDVHGHYDULDo}HVPRQHWiULDVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVH[SRVWRVDWDLV
ULVFRV

3DUDRFHQiULREDVHIRUDPFRQVLGHUDGRVRVVDOGRVH[LVWHQWHVQDVUHVSHFWLYDVFRQWDVHIRUDPGHILQLGRV
FHQiULRVGLIHUHQWHV&RPEDVHHPSURMHo}HVGLYXOJDGDVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVR&',PpGLRp
GHDRDQRHPDRDQRHPHDRDQRHPHIRLGHILQLGRFRPRFHQiULR
SURYiYHO FHQiULR, $SDUWLUGHOHIRUDPFDOFXODGDVYDULDo}HVGH FHQiULR,, H FHQiULR,,, 

2SHUDomR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5HFHLWDILQDQFHLUD
2SHUDomR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5HFHLWDILQDQFHLUD
2SHUDomR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5HFHLWDILQDQFHLUD

6DOGRVHP
 

 
6DOGRVHP



 
6DOGRVHP





 5LVFR
5HGXomR&',
 
5LVFR
5HGXomR&',








5LVFR
5HGXomR&',

&HQiULR3URYiYHO
 , 



&HQiULR3URYiYHO
,




&HQiULR3URYiYHO
,





 &HQiULR ,,   &HQiULR ,,, 











&HQiULR ,, 






&HQiULR ,,, 



&HQiULR ,, 



 &HQiULR ,,, 





5LVFRGHOLTXLGH]

2ULVFRGHOLTXLGH]HYLGHQFLDDFDSDFLGDGHGD6RFLHGDGHHPOLTXLGDUDVREULJDo}HVDVVXPLGDV1mR
KiULVFRGHVROYrQFLDGD6RFLHGDGH

$ 6RFLHGDGH QmR SRVVXL HP  GH GH]HPEUR GH   H  SDVVLYRV FRP ULVFR GH
OLTXLGH]

*HVWmRGHFDSLWDO

2V REMHWLYRV GD 6RFLHGDGH DR DGPLQLVWUDU VHX FDSLWDO VmR RV GH VDOYDJXDUGDU D FDSDFLGDGH GH
FRQWLQXLGDGH GDV RSHUDo}HV SDUD RIHUHFHU UHWRUQR DRV DFLRQLVWDV H EHQHItFLRV jV RXWUDV SDUWHV
LQWHUHVVDGDVDOpPGHPDQWHUXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOLGHDOSDUDUHGX]LUFXVWRHPD[LPL]DURVUHFXUVRV
SDUD DSOLFDomR HP QRYDV WHFQRORJLDV PHOKRULDV GH SURFHVVRV H PpWRGRV DYDQoDGRV GH JHVWmR $
HVWUXWXUDGHFDSLWDOGD6RFLHGDGHFRQVLVWHHPSDVVLYRVILQDQFHLURVFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DH
WtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV

3HULRGLFDPHQWH D $GPLQLVWUDomR UHYLVD D HVWUXWXUD GH FDSLWDO H VXD KDELOLGDGH HP OLTXLGDU RV VHXV
SDVVLYRV WRPDQGR DV Do}HV QHFHVViULDV TXDQGR D UHODomR HQWUH HVVHV VDOGRV DSUHVHQWDU
GHVHTXLOtEULRVUHOHYDQWHV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

 &REHUWXUDGHVHJXURV

&REHUWXUD
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRYHQGDYDOHGDQRVHOpWULFRVHRXWURV
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRYHQGDYDOHGDQRVHOpWULFRVHRXWURV

9HQFLPHQWR




9DORUGDFREHUWXUD






$ 6RFLHGDGH WHP FRPR SROtWLFD FRQWUDWDU FREHUWXUD GH VHJXURV LPRELOLiULRV SDUD VHXV HVFULWyULRV H
RXWUDVQHFHVVLGDGHVSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVVXILFLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVHOHYDP
HPFRQVLGHUDomRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHHRJUDXGHULVFRHQYROYLGR


 (YHQWRVVXEVHTXHQWHV

(PGHPDLRGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5PLOPHGLDQWHDRVDOGRGH
UHVHUYDGHOXFURVVHQGRTXHRFDSLWDOVRFLDOGDFRPSDQKLDSDVVRXGH5PLOSDUD5PLO

(P YLUWXGH GD WUDQVIRUPDomR GR WLSR VRFLHWiULR HP VRFLHGDGH DQ{QLPD D 6RFLHGDGH SDVVRX D VHU
UHJLGDSHODVGLVSRVLo}HVGD/HLGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDFDGDTXRWDHP
TXHVHGLYLGHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGLYLGLGRHP TXDWURPLOK}HVHVHLVFHQWDVPLO 
TXRWDVFRPYDORUQRPLQDOGH5 XPUHDO FDGDIRLFRQYHUWLGRQDSURSRUomRGH XPD TXRWD
SDUD  XPD  DomR RUGLQiULD QRPLQDWLYD H VHP YDORU QRPLQDO GH PRGR TXH R FDSLWDO VRFLDO GD
6RFLHGDGHSDVVRXDVHUGH5GLYLGLGRHP TXDWURPLOK}HVHVHLVFHQWDVPLO Do}HV
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOVHQGRDVDo}HVGLVWULEXtGDVSDUDRVDFLRQLVWDVQDPHVPD
SURSRUomR HP TXH SDUWLFLSDYDP GR FDSLWDO VRFLDO GD 6RFLHGDGH DQWHULRUPHQWH D WUDQVIRUPDomR RUD
DSURYDGDFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU

$FLRQLVWDVHPGHPDLRGH
-RVH$\PEHUrGH$OPHLGD-XQLRU
/XL])UHLUH0DFKDGR
9HUD0DULD%RQLQL)UHLUH0DFKDGR
3HGUR)UHLUH0DFKDGR


$o}HV














(P  GH MXQKR GH  D ,QWHUSOD\HUV 6ROXo}HV ,QWHJUDGDV 6$ WRUQRXVH VyFLD GD 7RS 'RZQ
DGTXLULQGR  GD 6RFLHGDGH SHUWHQFHQWHV DRV VyFLRV UHWLUDQWHV /XLV )UHLUH 0DFKDGR   9HUD
0DULD%RQLQL)UHLUH0DFKDGR  H-RVp$\PEHUrGH$OPHLGD-~QLRU  

$SDUWLFLSDomRGD,QWHUSOD\HUVWHPFRPRREMHWLYRDDPSOLDomRGRVQHJyFLRVH[LVWHQWHVHGDFULDomRH
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHRXVHUYLoRVHPHVSHFLDOSDUDRVHWRUPpGLFRHRXWURVVHWRUHV
FRUUHODWRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGD

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHEDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGH

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

3URFHVVRDGPLQLVWUDWLYRLQVWDXUDGRSDUDILQVGHUHDOL]DomRGHGHSyVLWRDGPLQLVWUDWLYRGR,PSRVWRVREUH
6HUYLoRGH4XDOTXHU1DWXUH]D ,6641 H[LJLGRSHOD3UHIHLWXUDGR5LRGH-DQHLURVREUHDFHVVmRGR
GLUHLWRGHXVRGHVRIWZDUHGHSURSULHGDGHGDVRFLHGDGHFXMDOHJDOLGDGHHVWiVHQGRGLVFXWLGDQRVDXWRV
GD DomR GHFODUDWyULD GH Q   $LQGD HP UHODomR DRV YDORUHV HP TXHVWmR
TXH HVWmR VHQGR GHSRVLWDGRV  H[LVWH R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR Q  UHODWLYR j
QRWLILFDomR GH ODQoDPHQWR GH Q  ODYUDGD FRP D ILQDOLGDGH GH HYLWDU D GHFDGrQFLD GR ,66
VXSRVWDPHQWH LQFLGHQWH VREUH R OLFHQFLDPHQWR GH VRIWZDUH QD TXDO HPERUD R DVVHVVRU MXUtGLFR
FODVVLILFRX HVVH SURFHVVR FRP D HVWLPDWLYD GH SHUGD SRVVtYHO HP  HP  WHYH GHFLVmR GR
6XSUHPRRTXDOMXOJRXR,66FRPR GHYLGR DVVLP D6RFLHGDGH SHUGHXRSURFHVVR2SURFHVVRVH
WRUQRXSURYiYHOHP
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ANEXO N – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS EM 31 DE MAIO DE 2021
DA TOP DOWN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVDFRPSDQKDGDV
GR5HODWyULRGR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH

(PGHPDLRGH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$



ËQGLFH

3iJLQD

5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR


5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV

1RWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
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5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
1RVWHUPRVGDVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD$GPLQLVWUDomRGD7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV
/WGD ³&RPSDQKLD´ RX ³7RS 'RZQ´  VXEPHWH j DSUHFLDomR GH VHXV VyFLRVDFLRQLVWDV R 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomRHDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGR$XGLWRU
,QGHSHQGHQWHSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHPDLRGH

0HQVDJHPGD'LUHWRULD([HFXWLYD
8PD SDUWH LPSRUWDQWH GR PXQGR Mi HVWi FRQVHJXLQGR FDPLQKDU SDUD XPD YROWD JUDGXDO H VHJXUD j
QRUPDOLGDGH 2 SyVSDQGHPLD FRPHoD D VHU UHDOLGDGH HP SDtVHV TXH FRQVHJXLUDP DYDQoDU QD
YDFLQDomR%UDVLOHVWiFDPLQKDQGRFRPDYDFLQDomRHMiDOFDQoRXROXJDUQRUDQNLQJPXQGLDOHP
TXDQWLGDGHGHGRVHVDSOLFDGDV
(P PHLRDHVWHFHQiULRWLYHPRVD RSRUWXQLGDGH GHSURPRYHUPXGDQoDVQD IRUPDFRPRWUDWDPRV R
QHJyFLRHGHFRPRDFROKHPRVWRGRVDTXHOHVTXHID]HPSDUWHGHDOJXPPRGRGRVQRVVRVFDQDLVGH
UHODFLRQDPHQWR&RPHVWDYLVmRDFHOHUDPRVRGHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDVFRPIRFRVHPSUHQD
iUHD GD 6D~GH SDUD FRQVHJXLU WUD]HU DR PHUFDGR VROXo}HV TXH SURSRUFLRQDVVHP GLIHUHQFLDLV QR
QHJyFLR $ SDQGHPLD GR QRYR &RURQDYtUXV LPSXOVLRQRX VHUYLoRV H PpWRGRV TXH Mi HVWDYDP HP
RSHUDomRHSDVVDUDPDVHUH[WUHPDPHQWHQHFHVViULRVGXUDQWHRSHUtRGR'LDQWHGHVVDUHDOLGDGHH
GDVWRPDGDVGHGHFLV}HVQHFHVViULDVSDUDFRQWHURDYDQoRGRYtUXVWRUQRXVHQHFHVViULRYROWDUDR
SRQWRSULPRUGLDOSDUD HQWmRSULRUL]DUDVD~GHH LQWHJULGDGHGRV QRVVRVFRODERUDGRUHVEHPFRPRD
FRQWLQXLGDGH GRV QRVVRV QHJyFLRV DSRLDQGR IRUQHFHGRUHV H FOLHQWHV FXPSULQGR QRVVD
UHVSRQVDELOLGDGH SHUDQWH D VRFLHGDGH H PHUFDGR 'HVVD IRUPD QRV SRVLFLRQDPRV GH IRUPD
FRQVFLHQWH UHLQYHQWDPRV QRVVRV SURFHVVRV LQYHVWLPRV HP QRYRV PpWRGRV H WHFQRORJLDV TXH
FRQWULEXtVVHPSDUDXPPHUFDGRDLQGDPDLVGLVUXSWLYRKXPDQL]DPRVDLQGDPDLVQRVVRVPpWRGRVFRP
QRVVRVFRODERUDGRUHVHFOLHQWHV
2 DQR GH  WHP VLGR PXLWR LPSRUWDQWH WDPEpP SDUD FRQVROLGDUPRV QRVVR SRVLFLRQDPHQWR QR
PHUFDGR IRUWDOHFHUPRV QRVVRV SURFHVVR H PRGHOR GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD &RPR SDUWH GHVWH
SURFHVVRUHDOL]DPRVDWUDQVIRUPDomRGD&RPSDQKLDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPD
FRPDIRUPDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
23URMHWR7UDQVIRUP$d2IRLHVWUXWXUDGRFRPVHWHSLODUHVHVWUDWpJLFRVTXHWHUiFRPRUHVXOWDGRXP
QRYRSRVLFLRQDPHQWRGDHPSUHVDSHUDQWHRPHUFDGRHVHXVFRODERUDGRUHV
x
x
x
x
x
x
x

1RYDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
2WLPL]DomRGHSURFHVVRV
5RDGPDSGH1RYDV)XQFLRQDOLGDGHVGRVSURGXWRV
5RDGPDSGH(YROXomR7HFQROyJLFDGRVSURGXWRV
1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
3DUFHULDV
3HVVRDV
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$FRQVROLGDomRGDPDUFDQRPHUFDGRGH6D~GHIRLDOLFHUoDGDFRPVROXo}HVTXHGLVSRQLELOL]DPRVDR
PHUFDGRDWUDYpVGRVVHJPHQWRVRQGHDWXDPRV0pGLFR2GRQWROyJLFR$GPLQLVWUDGRUDVHP6D~GHH
&RUUHWRUDVHP6D~GH(VWDVVROXo}HVHVWmRGLVSRQtYHLVQRVSURGXWRV±7RS6D~GH0pGLFR7RS6D~GH
'HQWDO 7RS6D~GH $GPLQLVWUDGRUD 7RS6D~GH &RUUHWRUD 3RUWDLV GH 6HUYLoR %HQHILFLiULR 5HGH
&UHGHQFLDGD (PSUHVD 9HQGDV 3) H 3- &RUUHWRU  $33 %HQHILFLiULR 3DUD FRQWLQXLGDGH QR
IRUWDOHFLPHQWRGDPDUFDHSURGXWRVIRLGHVHQYROYLGRDVROXomR7RS6D~GH,QWHOOLJHQFHRQGHRREMHWLYR
GHVWDIHUUDPHQWDpOHYDUDRPHUFDGRXPSURGXWRLQRYDGRUWUD]HQGRLQWHOLJrQFLDDRQHJyFLRHDEULQGR
RSRUWXQLGDGHVGHJHVWmRSUHGLWLYDMXQWRDRSHUDomR
$WXDOPHQWHQRVVRVSURGXWRVVXSRUWDPDRSHUDomRGHPDLVGHPLOK}HVGHEHQHILFLiULRVHPQRVVRV
FOLHQWHVID]HQGRFRPTXHD7RS'RZQVHSRVLFLRQHFRPGHVWDTXHHQWUHDVPDLRUHVSURYHGRUDVGH
WHFQRORJLD SDUD HPSUHVDV SDJDGRUDV GD 6D~GH 6XSOHPHQWDU (VWD YROXPHWULD p DWLQJLGD DWUDYpV GH
QRVVD FDUWHLUD GH FOLHQWHV TXH DWXDOPHQWH p IRUPDGD SHORV JUDQGHV SOD\HUV GR PHUFDGR GH 6D~GH
HQWUHHOHV±*1',3RUWR6HJXUR8QLPHG6HJXURV&HQWUDO1DFLRQDO8QLPHG0HW/LIHHQWUHRXWURV
1RVVRSODQHMDPHQWRpDWLQJLUR0LGGOH0DUNHWGDiUHDGD6D~GH RSHUDGRUDVFRPFDUWHLUDHQWUH
H  EHQHILFLiULRV DWLYRV  OHYDQGR QRVVDV VROXo}HV SDUD HVWH S~EOLFR H FRQVHJXLU DWLQJLU XP
Q~PHURFDGDYH]PDLRUGHHPSUHVDVHSURSRUFLRQDUVROXo}HVLQRYDGRUDVHGLVUXSWLYDV
3HUILO
)XQGDGDHPD7RS'RZQpXPDHPSUHVDFRQVROLGDGDFRPIRUWHDWXDomRQRVHJPHQWRGHVD~GH
VXSOHPHQWDU MXQWR j 2SHUDGRUDV 6HJXUDGRUDV H $XWRJHVWRUDV PpGLFDV H RGRQWROyJLFDV FRP IRUWH
HVWUXWXUDWHFQROyJLFDTXHSURFHVVDPHQVDOPHQWHPDLVGHPLOK}HVGHEHQHILFLiULRVDWLYRVFRPPDLV
GH  PLOK}HV GH FRQWDV PpGLFDV DQDOLVDGDV H  PLOK}HV GH DXWRUL]Do}HV FRQFHGLGDV &RP LVVR
FRQVHJXLPRVDOLDUWHFQRORJLDGHSRQWDHJHVWmRSDUDTXHWRGRVRVQRVVRVSDUFHLURVIDoDPDGLIHUHQoD
HPXPPHUFDGRFDGDYH]PDLVFRPSHWLWLYRV
1RVVD PLVVmR p GHVHQYROYHU VROXo}HV FRPSOHWDV GH WHFQRORJLD SDUD D iUHD GD VD~GH VXSHUDQGR
GHVDILRVGHIRUPDLQWHOLJHQWHLQWHJUDGDHDOLQKDGDjVQHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHVHGRPHUFDGR
7HPRVFRPRREMHWLYRSHUPDQHFHUVHQGRUHIHUrQFLDHPWHFQRORJLDGHVROXo}HVSDUDDÈUHDGH6D~GH
OHYDQGRVROXo}HVGHDOWRQtYHODWRGRVRVSOD\HUVGRPHUFDGRIRFDQGRQDLQRYDomRSDUDHVWDUVHPSUH
jIUHQWH
1RVVRVYDORUHV
x
x
x
x


7UDQVSDUrQFLDHeWLFDSDUDHVWLPXODUFRQILDQoDHFUHGLELOLGDGHHPQRVVRVUHODFLRQDPHQWRV
3UR[LPLGDGH H 3DUFHULD SDUD DOLQKDUVH jV QHFHVVLGDGHV GR FOLHQWH YLVDQGR VDWLVIDomR H
FUHVFLPHQWRP~WXR
'HGLFDomRSDUDJDUDQWLUDWHQGLPHQWRiJLOHHILFLHQWHODGRDODGRFRPRFOLHQWH
,QRYDomRSDUDGHVHQYROYHUVROXo}HVFDGDYH]PDLVFULDWLYDVHH[FOXVLYDVSHUDQWHRVGHVDILRV
GRPHUFDGR
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&HQiULR(FRQ{PLFRH6HWRULDO
2 PHUFDGR HOHYRX FRP IRUoD D H[SHFWDWLYD GHFUHVFLPHQWR HFRQ{PLFRGR%UDVLOHP  GHSRLV GH
GDGRVPHOKRUHVGRTXHRHVSHUDGRVREUHDDWLYLGDGHGLYXOJDGRVQRVHPHVWUH$VSURMHo}HVSDUDR
3URGXWR,QWHUQR%UXWR 3,% HPHVWmRDFLPDGDVH[SHFWDWLYDVLQLFLDVSRGHQGRFKHJDUD
VHJXQGRSHVTXLVD)RFXVGR%DQFR&HQWUDO


0DVTXDQGRIDODPRVGRPHUFDGRGHVD~GHHEHPHVWDUQRVGHSDUDPRVFRPXPFHQiULRGLVUXSWLYRH
LQRYDGRU6HJXQGRGDGRVGLVSRQLELOL]DGRVQRHVWXGR'LVWULWR+HDOWK7HFK5HSRUWHQWUHRVDQRVGH
HDTXDQWLGDGHGH+HDOWK7HFKVQRSDtVFUHVFHXGHIRUPDH[SRQHQFLDOVDLQGRGHSDUD
VWDUWXSVVHQGRPHWDGHFRPQRPtQLPRDQRVGHRSHUDomRPRYLPHQWDQGRQHVWHSHUtRGR86
PLOK}HVHPURGDGDVGH9HQWXUH&DSLWDO2GHVHQYROYLPHQWRGHVROXo}HVWHFQROyJLFDVQDiUHDGD
VD~GHFRPRD7HOHPHGLFLQDQmRpDOJRTXHVXUJLXDSDUWLUGDSDQGHPLDGR&29,'HVWDGLVFXVVmR
p DQWLJD H D FRYLG Vy IH] FRP TXH R DVVXQWR UHWRUQDVVH j SDXWD GH PDQHLUD SULRULWiULD &RP R
LVRODPHQWR VRFLDO FRPR IRUPD GH HYLWDU XPD SURSDJDomR PDLRU GR YtUXV H SDUD PDQWHU R ERP
JHUHQFLDPHQWRGDVD~GHGDSRSXODomRDWHOHPHGLFLQDIRLUHFRQKHFLGDQR3DtVHPFDUiWHUH[FHSFLRQDO
SHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH0HGLFLQDHR0LQLVWpULRGD6D~GHFRQIRUPH/HLQGHGHDEULOGH
$UHJXODPHQWDomRpYiOLGDDSHQDVGXUDQWHRSHUtRGRGHHPHUJrQFLDGDSDQGHPLD
$ H[SHFWDWLYD GR PHUFDGR p TXH DV UHJXODPHQWDo}HV VH PDQWHQKDP DR WpUPLQR GR SHUtRGR
HPHUJHQFLDO $FUHGLWDPRV TXH D WHOHPHGLFLQD WHOHFRQVXOWD WHOHWULDJHP SUHVFULomR GLJLWDO H PXLWDV
RXWUDV VROXo}HV GLJLWDLV FRPR HFRPPHUFH PDUNHWSODFH SODWDIRUPDV GH GLDJQyVWLFRV VHUmR
LQFRUSRUDGRVGHVWHQRYRPHUFDGRPHOKRUDQGRRDFHVVRjVD~GHSDUDSRSXODomR

1RVVR3RVLFLRQDPHQWR
$SyVLPSODQWDUPRVR7RS6D~GHHPDOJXPDVGDVPDLRUHVRSHUDGRUHVGHSODQRVPpGLFRVH
RGRQWROyJLFRVGR%UDVLODYDQoDPRVDJRUDSDUDRPLGOHPDUNHWRIHUHFHQGRR7RS6D~GH&ORXG(P
HODQoDPRVQRPHUFDGRVROXo}HVLQWHOLJHQWHVGHJUDQGHUHOHYkQFLDQDiUHDGDVD~GH$EDL[R
DOJXPDVVROXo}HVTXHHVWmRVHGHVWDFDQGRHRXWUDVTXHDWpRILPGRDQRSURPHWHPVXUSUHHQGHU
&RQILUD
x
x
x
x

7RS6D~GH,QWHOOLJHQFH
7RS6D~GH5HJXODWyULR
7RS&DVW
7RS7UDLQLQJ



$OpPGRIRUWDOHFLPHQWRGHQRVVRVSURGXWRVHPEDUFDQGRQRYDVWHFQRORJLDVDHPSUHVDWDPEpPDWXD
HPSURMHWRVSDUDGHVHQYROYHUFRQWH~GRSDUDRPHUFDGRWUD]HUGHIRUPDFRODERUDWLYDWHPDVTXHVmR
QHFHVViULRVWUD]HUDGLVFXVVmRHPPHLRDRPRPHQWRGHWUDQVIRUPDomRTXHYLYHPRVDWXDOPHQWH(QWUH
HVWHVSURMHWRVHVWmRR7RS&DVW±8PFDQDOGHFRQWH~GRRQGHVmRFRQYLGDGRVSHVVRDVGRVHJPHQWR
VD~GHSDUDDQDOLVDUHGLYLGLUH[SHULrQFLDVUHOHYDQWHVVREUHDOJXPWHPDVHQVLFHODRPHUFDGRGH6D~GH
$WXDOPHQWHR7RS&DVWHVWiGLVSRQtYHOHPSODWDIRUPDVGLJLWDLVHDOFDQoDQGRXPQXPHURFDGDYH]PDLRU
GHSHVVRDVOHYDQGRFRQWH~GRGHTXDOLGDGHHOHYDQGRDPDUFDGD7RS'RZQFRPRXPDHPSUHVDTXH
SURSRUFLRQDGHEDWHVHQULTXHFHGRUHVSDUDRPHUFDGR7DPEpPODQoDPRVQRVVDSODWDIRUPDGHHQVLQR
RQGH HVWDPRV SURSRUFLRQDQGR FXUVRV WUHLQDPHQWRV H FRQWH~GRV SDUD QRVVRV FRODERUDGRUHV EHP
FRPRQRVVRVSDUFHLURVSURPRYHQGRWUHLQDPHQWRVHFDSDFLWDomRHPQRVVDVVROXo}HV

327





7RGDV DV Do}HV WHP REMHWLYR GH WRUQDU R DQR GH  DLQGD GHVDILDGRU XPD RSRUWXQLGDGH GH GDU
FRQWLQXLGDGHDRVSURMHWRVMiFRQVROLGDGRVHTXHVmRQRVVRVSURGXWRVUHFRQKHFLGRVQRPHUFDGREHP
FRPRDJUHJDUQRYDVSODWDIRUPDVHSURMHWRVYROWDGRVDFRPXQLGDGHSDUDFRQVHJXLUWDPEpPGHDOJXPD
IRUPD DX[LOLDU QRVVD VRFLHGDGH QHVWH PRPHQWR TXH DLQGD p WmR GHOLFDGR 9HQFHU GHVDILRV p XPD
FDUDFWHUtVWLFDV GD 7RS'RZQ SRU LVVR HVWi HP QRVVR '1$ D FDSDFLGDGH GH QRV UHLQYHQWDUPRV H
GHVHQYROYHUVROXo}HVTXHDX[LOLHPQRFUHVFLPHQWRGDVHPSUHVDVHVRFLHGDGHJUDQGHVFRQTXLVWDVMi
UHDOL]DPRVHVDEHPRVTXHWHPRVPXLWDVRXWUDVDDOFDQoDUHVRPHQWHFRPXPDPDUFDIRUWHYDPRV
FRQVHJXLUDYDQoDUHFRQWLQXDULQYHVWLQGRHPSURMHWRVYHQFHGRUHVHHPXPWLPHGHDOWDSHUIRUPDQFH

7RS'RZQHP1~PHURV










*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD

'LDQWH GD HPHUJrQFLD WUD]LGD SHOR &29,' DV SUiWLFDV GR (6* (QYLURQPHQW 6RFLDO DQG
*RYHUQDQFH  RX $6* $PELHQWDO 6RFLDO H *RYHUQDQoD  WHP VLGR FDGD YH] PDLV XVDGD SHODV
HPSUHVDV(VWDPRVQRVSUHSDUDQGRSDUDXPPXQGRSyVSDQGHPLDUHIRUoDQGRQRVVRFRPSURPLVVR
MXQWR jV TXHVW}HV UHODFLRQDGDV DR PHLRDPELHQWH DR EHPHVWDU GD VRFLHGDGH H DRV SDGU}HV GH
JRYHUQDQoD

$ *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD HVWi HP FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR YLVDQGR ]HODU SHOD YLDELOLGDGH
HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD 6HPSUH TXH QHFHVViULR D 'LUHWRULD SURPRYH DOWHUDo}HV H
LQRYDo}HVQRVHXPRGHORGHJRYHUQDQoDSURPRYHQGRDVHJXUDQoDHWUDQVSDUrQFLDQDJHVWmRGRV
QHJyFLRV1HVWHVHQWLGRD$GPLQLVWUDomRYHPHVWUXWXUDQGRQRYRV&RPLWrVFRPDWULEXLo}HVUHOHYDQWHV
SDUDJDUDQWLUHDSOLFDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD

9 &RPLWrGH5LVFRVH*RYHUQDQoD±pUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLUHDSULPRUDURVFRQWUROHVLQWHUQRV
UHFRPHQGDUSURFHGLPHQWRVGLDQWHGDFRQVWDWDomRGHLQDGHTXDo}HVHPSURFHVVRVSURFHGLPHQWRV
HRX VLVWHPDV JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GD /HL *HUDO GH SURWHomR GH GDGRV /*3'  EHP FRPR
VHJXUDQoDGDLQIRUPDomRDFRPSDQKDURPDSHDPHQWRGRVULVFRVTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
HDVUHVSHFWLYDVDo}HVSUHYHQWLYDVHPLWLJDQWHV
9 &RPLWr GH 5+ H 5HPXQHUDomR  HPLWH RSLQL}HV VREUH SROtWLFDV GH DWUDomR UHWHQomR H
GHVHQYROYLPHQWRGHWDOHQWRVEHPFRPRUHFRPHQGDHRSLQDDUHVSHLWRGHVXFHVVmRDYDOLDomRGH
GHVHPSHQKRHWUHLQDPHQWRV(ODERUDSURSRVWDGHUHPXQHUDomRHEHQHItFLRVGRVDOWRVH[HFXWLYRV
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9 &RPLWrGH,QRYDomRH7UDQVIRUPDomR'LJLWDOeUHVSRQViYHOSRUDVVHVVRUDUD$GPLQLVWUDomR
FRPDDYDOLDomRSULRUL]DomRHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVWHFQRORJLDVQDVVROXo}HVFRPIRFRQR
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGHILQLGDSHOD$GPLQLVWUDomR

5HFXUVRV+XPDQRV

$iUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVGHVHPSHQKRXXPSDSHOIXQGDPHQWDOQDPLJUDomRGRWUDEDOKRSUHVHQFLDO
SDUD KRPH RIILFH &ULDPRV XP FDQDO GLUHWR SDUD JDUDQWLU TXH WRGRV RV FRODERUDGRUHV HVWLYHVVHP
GHYLGDPHQWHLQIRUPDGRVHWUDEDOKDQGRGHIRUPDDGHTXDGD

(QFHUUDPRVPDLRGHFRPFRODERUDGRUHVHQYROYLGRVHPXPSDFRWHGHEHQHItFLRVTXHLQFOXL
DVVLVWrQFLDjVD~GHRGRQWROyJLFDYDOHUHIHLomRHDOLPHQWDomRHRXWURVEHQHItFLRVTXHSHUPLWHPDRV
QRVVRVFRODERUDGRUHVDFHVVRDIDFXOGDGHVHDFDGHPLDVFRPGHVFRQWRVHVSHFLDLV

5HVSRQVDELOLGDGHFRP0HLR$PELHQWHH6HJXUDQoD
$ 7RS 'RZQ PDQWHP VHX FRPSURPLVVR FRP 6XVWHQWDELOLGDGH D 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDO MXQWR j
FRPXQLGDGHHVHXVFRODERUDGRUHV6DEHPRVGDLPSRUWkQFLDGRQRVVRSDSHOQDFRQVFLHQWL]DomRHQD
PXGDQoDGHKiELWRVGRVQRVVRVFRODERUDGRUHV

'HVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDD&RPSDQKLDDGRWRXYiULDVPHGLGDVSDUDSURWHJHUVHXVFRODERUDGRUHV
5HIRUoDPRV WRGRV RV QRVVRV SURWRFRORV GH VHJXUDQoD SDUD JDUDQWLU TXH QRVVDV RSHUDo}HV VH
PDQWLYHVVHPSURWHJLGDV

7UDEDOKDPRVSDUDFRQVWUXLUXPDFXOWXUDGHUHVSHLWRLQFOXVmRHHTXLGDGHTXHSHUPLWDTXHDVSHVVRDV
GHVHQYROYDPVHXVWDOHQWRVFRPVXDVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDV$FUHGLWDPRVQRHPSRGHUDPHQWRIHPLQLQR
HWHPRVRUJXOKRGHGLYXOJDUTXHDDWXDomRIHPLQLQDDWLQJLXGHSDUWLFLSDomRQRTXDGURWRWDOGH
FRODERUDGRUHV

1RVVRSURJUDPDGHLQFOXVmRVRFLDOUHIRUoDQRVVRFRPSURPLVVRGHRIHUHFHUYDJDVSDUDSHVVRDVFRP
GHILFLrQFLDEHPFRPRSDUDMRYHPDSUHQGL]

'HVHPSHQKR(FRQ{PLFR)LQDQFHLUR
)HFKDPRV 0DLR FRP 5HFHLWD /tTXLGD GH 5  PLOK}HV  <R<  LPSXOVLRQDGR
SULQFLSDOPHQWHSHORFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHPQRYDVVROXo}HV

&XVWRGDV9HQGDVH6HUYLoRVGH5PLOK}HV <R< 
0DUJHPEUXWDGH SS<R< 
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDVGH5PLOK}HV <R< HTXLYDOHQWHDGDUHFHLWD
OtTXLGD

(%,7'$

2 OXFUR OtTXLGR GDV RSHUDo}HV FRQWLQXDGDV DWp PDLR GH  IRL 5  PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR
DXPHQWRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH
2 (%,7'$ HP PDLR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV FRP PDUJHP GH    SS <R< 
GHFRUUHQWHFRQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDWULEXWiULDQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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,QYHVWLPHQWRV
$WpPDLRGHD7RS'RZQLQYHVWLXH5PLOK}HVHPDWLYRVLQWDQJtYHLVGLUHFLRQDGRVjLQRYDomR
H GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV VROXo}HV 'LDQWH GD DOWD GHPDQGD HP QRYDV VROXo}HV QR PHUFDGR GH
VD~GHHEHPHVWDUD&RPSDQKLDLQWHQVLILFRXVHXVLQYHVWLPHQWRVFRQILUPDQGRVHXFRPSURPLVVRHP
SURYHUDRVVHXVFOLHQWHVVROXo}HVFRPWHFQRORJLDGHSRQWD

(QGLYLGDPHQWR




(PGHPDLRGHDGtYLGDEUXWDUHGX]LXGH5SDUD5PLOK}HVGHFRUUHQWHGHFRQWUDWR
GHDUUHQGDPHQWRLPRELOLiULRHILQDQFHLURFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[DILQDOL]DQGRDWpPDLRGH5
PLOK}HV

'LYLGHQGRV

$ GLVWULEXLomR GH OXFURV IRL UHDOL]DGD GH IRUPD GHVSURSRUFLRQDO jV TXRWDV GH FDSLWDO VRFLDO SRUpP
VXSRUWDGDSRUDWDVDVVLQDGDVSHORVVyFLRVHPFRPXPDFRUGR$WpPDLRGHIRUDPGLVWULEXtGRV
5PLOK}HV 5PLOK}HVHP UHODWLYRDRVOXFURVDSXUDGRVDWpGH]HPEURGH

5HODFLRQDPHQWRFRP$XGLWRUHV
$7RS'RZQXWLOL]RXRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGD560$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV 560 
SDUDUHYLVmRGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHP

(PFRQIRUPLGDGHFRPDLQVWUXomR&90QD&RPSDQKLDDGRWRXFRPRSURFHGLPHQWRIRUPDO
SUHYLDPHQWHQDFRQWUDWDomRGHHYHQWXDLVVHUYLoRVQmRUHODFLRQDGRVjDXGLWRULDH[WHUQDMXQWRDRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHIXQGDPHQWDUVHQRVSULQFtSLRVTXHSUHVHUYDPDLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRUTXDLVVHMDP
D RDXGLWRUQmRGHYHDXGLWDURVHXSUySULRWUDEDOKR E RDXGLWRUQmRGHYHH[HUFHUIXQo}HVJHUHQFLDLV
QRVHXFOLHQWHH F RDXGLWRUQmRGHYHSURPRYHURVLQWHUHVVHVGHVHXFOLHQWH1HVWHVHQWLGRHPGH
GH]HPEURGHQmRIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVDGLFLRQDLV

1RVVRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GHFODUDUDP j $GPLQLVWUDomR TXH QmR SRVVXHP DVSHFWRV GH
LQGHSHQGrQFLD TXH SXGHVVHP DIHWDU D LQGHSHQGrQFLD H D REMHWLYLGDGH QHFHVViULDV DR GHVHPSHQKR
GRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDH[WHUQD
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5HODWyULR GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV

$RV
$FLRQLVWDVH$GPLQLVWUDGRUHVGD
7RS 'RZQ &RQVXOWRULD  3URMHWRV 6$ DQWHULRUPHQWH GHQRPLQDGD 7RS 'RZQ &RQVXOWRULD H
3URMHWRV/WGD 
5LRGH-DQHLUR5-

2SLQLmR

([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGD7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$
³&RPSDQKLD´  TXH FRPSUHHQGHP R EDODQoR SDWULPRQLDO HP  GH PDLR GH  H DV UHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRV
VHXVIOX[RVGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRQDTXHODGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHV
QRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHV DSRVLomRSDWULPRQLDOH ILQDQFHLUD GD7RS'RZQ
&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$HPGHPDLRGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVIOX[RV
GHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLV
GR UHODWyULR ILQDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUG %RDUG ,$6%  H DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO

%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDV UHVSRQVDELOLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP WDLV QRUPDV HVWmR GHVFULWDV QD VHomR D VHJXLU
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV´
6RPRV LQGHSHQGHQWHV HP UHODomR j &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP RV SULQFtSLRV pWLFRV UHOHYDQWHV
SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3URILVVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV SURILVVLRQDLV HPLWLGDV SHOR
&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGR
FRP HVVDV QRUPDV $FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VXILFLHQWH H DSURSULDGD SDUD
IXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
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3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD

3ULQFLSDLV DVVXQWRV GH DXGLWRULD VmR DTXHOHV TXH HP QRVVR MXOJDPHQWR SURILVVLRQDO IRUDP RV PDLV
VLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDHPGHPDLRGH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WR
GH QRVVD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV FRPR XP WRGR H QD IRUPDomR GH
QRVVD RSLQLmR VREUH HVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV H SRUWDQWR QmR H[SUHVVDPRV
XPD RSLQLmR VHSDUDGD VREUH HVVHV DVVXQWRV 3DUD R DVVXQWR DEDL[R D GHVFULomR GH FRPR QRVVD
DXGLWRULD WUDWRX R DVVXQWR LQFOXLQGR TXDLVTXHU FRPHQWiULRV VREUH RV UHVXOWDGRV GH QRVVRV
SURFHGLPHQWRVpDSUHVHQWDGRQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVWRPDGDVHP
FRQMXQWR

1yVFXPSULPRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDVQDVHomRLQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHOD
DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV´ LQFOXLQGR DTXHODV HP UHODomR D HVVHV
SULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVVDIRUPDQRVVDDXGLWRULDLQFOXLXDFRQGXomRGHSURFHGLPHQWRV
SODQHMDGRVSDUDUHVSRQGHUDQRVVDDYDOLDomRGHULVFRVGHGLVWRUo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV2VUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVLQFOXLQGRDTXHOHVH[HFXWDGRVSDUD
WUDWDURVDVVXQWRVDEDL[RIRUQHFHPDEDVHSDUDQRVVDRSLQLmRGHDXGLWRULDVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGD&RPSDQKLD

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD

2 UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD HQYROYH GHSHQGrQFLD GR DGHTXDGR IXQFLRQDPHQWR GRV VLVWHPDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHGHVHXVUHVSHFWLYRVFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDDVVHJXUDUTXHWRGRVRVVHUYLoRV
SUHVWDGRVWHQKDPVLGRPHQVXUDGRVFRUUHWDPHQWHHUHJLVWUDGRVGHQWURGRSHUtRGRFRQWiELODGHTXDGR
LQFOXLQGR DV UHFHLWDV FRUUHVSRQGHQWHV DRV VHUYLoRV SUHVWDGRV D VHUHP IDWXUDGDV $V UHFHLWDV GH
VHUYLoRVHGHVRIWZDUHDSUHVHQWDPREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRGLVWLQWDVHVmRUHFRQKHFLGDVHPIXQomR
GRFURQRJUDPDGHH[HFXomRGRVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVHTXDQGRKiH[SHFWDWLYDYiOLGDGHUHFHELPHQWR
GRFOLHQWH2PRQLWRUDPHQWRGHVVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULDWHQGR
HPYLVWDRHQYROYLPHQWRGDLQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHDDVVHJXUDomRGDLQWHJULGDGH
GDVLQIRUPDo}HVH[WUDtGDVGRVVLVWHPDVGHIDWXUDPHQWRHXWLOL]DGDVFRPRHOHPHQWRVHVVHQFLDLVSDUD
ILQV GH DSXUDomR GDV UHFHLWDV H R FRUUHWR UHFRQKHFLPHQWR GDV PHVPDV SHOD &RPSDQKLD SRUWDQWR
FRQVLGHUDPRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVQHVWDiUHDFRPRXPGRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD

&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVWHDVVXQWR

&RPRSDUWHGRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVGHQWUHRXWURVFLWDPRV L $YDOLDomRGD
DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD QR UHFRQKHFLPHQWR GDV UHFHLWDV GH
SUHVWDomRGHVHUYLoRV LL 5HDOL]DomRGHSURFHGLPHQWRVGHWHVWHGHFRUWHGDUHFHLWDGHIRUPDH[WHQVLYD
FRPDDORFDomRGDPDWHULDOLGDGHSURSRUFLRQDOPHQWHjSRSXODomRGHWHVWH LLL $QiOLVHGHXPDDPRVWUD
GHFRQWUDWRVSDUDFRQIHUrQFLDGRVGDGRVXWLOL]DGRVQDPHQVXUDomRGDUHFHLWDFRQVLGHUDQGRDGDWDGH
DSURYDomRGRFRQWUDWRKRUDVLQFRUULGDVYDORUGDWD[DKRUDYDOLGDomRGRWLPHVKHHWGHKRUDVLQFRUULGDV
QRH[HUFtFLRHSHUFHQWXDOGHHYROXomRGRVHUYLoRH[HFXWDGR LY 7HVWHVGHUHFHELPHQWRVVXEVHTXHQWHV
GHIDWXUDVSRUDPRVWUDJHP Y $YDOLDomRGDDGHTXDomRGDVGLYXOJDo}HVHIHWXDGDVSHOD&RPSDQKLD
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%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDV
TXH HVWiFRQVLVWHQWHFRP DDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDPRV TXHRV FULWpULRVHSUHPLVVDV
XWLOL]DGDVSHODDGPLQLVWUDomRVmRDFHLWiYHLVDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQRFRQWH[WRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVWRPDGDVHPFRQMXQWR

2XWURVDVVXQWRV

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVFRPSDUDWLYDVHPGHPDLRGH

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVTXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHPDLR
GHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHGRVIOX[RVGH
FDL[DGRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRQHVVDGDWDDSUHVHQWDGDVSDUDILQVFRPSDUDWLYRVQmRIRUDP
DXGLWDGDVSRUQyVQHPSRURXWURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVHQGRDVVLPQmRH[SUHVVDPRVRSLQLmR
VREUHHODV

'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ 

$GHPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDGHPDLRGHIRLHODERUDGD
VREDUHVSRQVDELOLGDGHGDVXD$GPLQLVWUDomRHDSUHVHQWDGDFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQV
GH ,)56 IRL VXEPHWLGD D SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD H[HFXWDGRV HP FRQMXQWR FRP D DXGLWRULD GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV GD &RPSDQKLD 3DUD D IRUPDomR GH QRVVD RSLQLmR
DYDOLDPRVVHHVWDGHPRQVWUDomRHVWiFRQFLOLDGDFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVH
UHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRV
GHILQLGRVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmR
HVVD GHPRQVWUDomR GRV YDORUHV DGLFLRQDGRV IRL DGHTXDGDPHQWH HODERUDGD HP WRGRV RV DVSHFWRV
UHOHYDQWHV VHJXQGR RV FULWpULRV GHILQLGRV QHVVD 1RUPD H HVWi FRQVLVWHQWH HP UHODomR jV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV WRPDGDV HP FRQMXQWR $ GHPRQVWUDomR GR YDORU DGLFLRQDO
'9$ GRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHPDLRGHDSUHVHQWDGDSDUDILQVFRPSDUDWLYRV
QmR IRL UHYLVDGD SRU QyV QHP SRU RXWURV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VHQGR DVVLP QmR H[SUHVVDPRV
RSLQLmRVREUHHOD

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVHRUHODWyULR
GRDXGLWRU

$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SRU HVVDV RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH FRPSUHHQGHP R
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHPGHPDLRGH

1RVVD RSLQLmR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV QmR DEUDQJH R 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR
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(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHp
OHU R UHODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H DR ID]rOR FRQVLGHUDU VH HVVH UHODWyULR HVWi GH IRUPD UHOHYDQWH
LQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQD
DXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKR
UHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVD
FRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHV GD DGPLQLVWUDomR H GD JRYHUQDQoD SHODV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV

$ $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG
,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGH
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR

1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV D $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD
DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GH D &RPSDQKLD FRQWLQXDU RSHUDQGR GLYXOJDQGR TXDQGR DSOLFiYHO RV
DVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomR
GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV D QmR VHU TXH D DGPLQLVWUDomR SUHWHQGD OLTXLGDU D
&RPSDQKLD RX FHVVDU VXDV RSHUDo}HV RX QmR WHQKD QHQKXPD DOWHUQDWLYD UHDOLVWD SDUD HYLWDU R
HQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmR
GRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
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5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV

1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
WRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
RXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGH
VHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVH
LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD VHPSUH GHWHFWDP DV HYHQWXDLV GLVWRUo}HV UHOHYDQWHV H[LVWHQWHV $V
GLVWRUo}HV SRGHP VHU GHFRUUHQWHV GH IUDXGH RX HUUR H VmR FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HV
HFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SURILVVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SURILVVLRQDO DR ORQJR GD DXGLWRULD $OpP
GLVVR

x ,GHQWLILFDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD HP UHVSRVWD D WDLV ULVFRV EHP FRPR REWHPRV HYLGrQFLD GH DXGLWRULD
DSURSULDGD H VXILFLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR 2 ULVFR GH QmR GHWHFomR GH GLVWRUomR
UHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHU
R DWR GH EXUODU RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRQOXLR IDOVLILFDomR RPLVVmR RX UHSUHVHQWDo}HV IDOVDV
LQWHQFLRQDLV
x 2EWLYHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D DXGLWRULD SDUD SODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR FRP R REMHWLYR GH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
x $YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
x &RQFOXtPRV VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD $GPLQLVWUDomR GD EDVH FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDO H FRP EDVH QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
GHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV RX LQFOXLU PRGLILFDomR HP QRVVD RSLQLmR VH DV GLYXOJDo}HV IRUHP
LQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpD
GDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLV
VHPDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOH
x $YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH~GR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV
UHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGH
DSUHVHQWDomRDGHTXDGD
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&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFH
SODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

)RUQHFHPRV WDPEpP DRV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD GHFODUDomR GH TXH FXPSULPRV FRP DV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRV
RV HYHQWXDLV UHODFLRQDPHQWRV RX DVVXQWRV TXH SRGHULDP DIHWDU FRQVLGHUDYHOPHQWH QRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV


6mR3DXORGHVHWHPEURGH


5REHUWR+HQULTXH6DQWLQL



&RQWDGRU&5&632


560%UDVLO$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV±6RFLHGDGH6LPSOHV
&5&632
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$
&13-

%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHPDLRGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
$7,92


$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRVGLIHULGRV
&UpGLWRVGLYHUVRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'LUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH


7RWDOGRDWLYR

1RWD

























E
D
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$
&13-

%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHPDLRGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2


3DVVLYR
&LUFXODQWH
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
,PSRVWRVHFRQWULEXo}HVDUHFROKHU
5HFHLWDVDQWHFLSDGDV
'LYLGHQGRVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHGLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWR
,PSRVWRVHFRQWULEXo}HVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDOHJDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

1RWD





E




Ͳ
F



















E

D











D
E
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVSDUDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVOHYDQWDGRHP
GHPDLRGHHGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



5HFHLWDGHVHUYLoRVOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRV

'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV

1RWD




QmRDXGLWDGR





 



 






 
 



 

 





 

 

 

 





 

 

 

 












5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
,PSRVWRGLIHULGR





/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

4XDQWLGDGHGHDo}HV
5HVXOWDGRSRUDomR

G
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVSDUDRSHUtRGRGHFLQFR
PHVHVOHYDQWDGRHPGHPDLRGHHGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV




/XFURGRH[HUFtFLR




2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV




QmRDXGLWDGR
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E
F
F


F

1RWD
















&DSLWDO





 

 
 
 











 



5HVHUYDGH
OXFURV






5HVHUYD/HJDO

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV

6DOGRHPGHPDLRGH

$XPHQWRGHFDSLWDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LVWULEXLomRGHOXFURV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH








 
 




 



7RWDOSDWULP{QLR
OtTXLGR

'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVOHYDQWDGRVHPGH
PDLRGHHSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

&13-

7RS'RZQ&RQVXOWRULDGH3URMHWRV6$



7RS'RZQ&RQVXOWRULDGH3URMHWRV6$
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVOHYDQWDGRHPGHPDLRGH
HGH


1RWD

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

$MXVWHVSDUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomR
$PRUWL]DomRGLUHLWRGHXVR




'HVSHVDGHMXURVFRPHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWR




QmRDXGLWDGR













D













E


F



 

 
 



 
 


 
 
 


 
 




 


 


$TXLVLomRGLUHLWRGHXVR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR





 

 



 
 


3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVFRPWHUFHLURVHDUUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRVSDJRV
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR




 
 


 















3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLD

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&UpGLWRVGLYHUVRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV
'LYLGHQGRVDSDJDU
,PSRVWRVHFRQWULEXo}HVDUHFROKHU
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
2XWURVIOX[RVGHFDL[DGHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHVGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

5HGXomROtTXLGDHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHMDQHLUR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHGH]HPEUR
5HGXomROtTXLGDHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
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7RS'RZQ&RQVXOWRULDGH3URMHWRV/WGD
&13-

'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRSDUDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVOHYDQWDGRHP
GHPDLRGHHGH



QmRDXGLWDGR

 5HFHLWD
5HFHLWD
2XWUDV5HFHLWDV
 2XWUDVGHGXo}HV
 3''



 
 
  



 
 
 

 ,QVXPRV
6HUYLoRVWpFQLFRVSURILVVLRQDLV
'HVSHVDV
2XWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV

 
 
 
  

 
 
  
  

  9DORUDGLFLRQDGREUXWR





 3URYLV}HVH5HWHQo}HV
'HSUHFLDomR
$PRUWL]DomR

  
  
  

  
  
  





 
 

 
 





 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 





  9DORU$GLFLRQDGR/tTXLGR
 9DORU$GLFLRQDGR5HFHELGRHP7UDQVIHUrQFLD
5HFHLWDILQDQFHLUD
  9DORU$GLFLRQDGRD'LVWULEXLU

 'LVWULEXLomRGH9DORU$GLFLRQDGR
6DOiULRV
%HQHItFLRV
,PSRVWRVHHQFDUJRVVREUHVDOiULR
,PSRVWRVLQGLUHWRV
,PSRVWRVGLUHWRV
2XWURVLPSRVWRV
/XFURVPDQWLGRV
 5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

&RQWH[WRRSHUDFLRQDO

$ 7RS 'RZQ &RQVXOWRULD  3URMHWRV 6$ ³&RPSDQKLD´  DQWHULRUPHQWH GHQRPLQDGD 7RS 'RZQ
&RQVXOWRULDH3URMHWRV/WGDSRVVXLVHGHQD5XDGR&DUPRQFHQWURQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR
±(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR$&RPSDQKLDDWXDQRVHWRUGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRFRPrQIDVHQR
IRUQHFLPHQWRGHVLVWHPDGHJHVWmRGHVXVWHQWDomRRSHUDFLRQDOSDUDHPSUHVDVGHVD~GHVXSOHPHQWDU
DWUDYpVGRVSODQRVGHVD~GH

$ &RPSDQKLD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SUHVWDomR GH VHUYLoRV JHUDLV GH SURFHVVDPHQWR GH GDGRV
FRQVXOWRULD WUHLQDPHQWR HP DSOLFDomR GH FRPSXWDGRUHV HP iUHDV GLYHUVDV H GHVHQYROYLPHQWR GH
VLVWHPDVSHUVRQDOL]DGRV

(P  GH PDLR GH  RV VyFLRV DSURYDUDP D WUDQVIRUPDomR GR WLSR MXUtGLFR GH VRFLHGDGH GH
VRFLHGDGHHPSUHViULDOLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHIRUPDTXHD&RPSDQKLDSDVVRXDRSHUDU
VREDGHQRPLQDomRGH7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$VHQGRFHUWRTXHDWUDQVIRUPDomRGRWLSR
VRFLHWiULRRUDDSURYDGDQmRLPSRUWDUiHPVROXomRGHFRQWLQXLGDGHGD&RPSDQKLDDTXDOFRQWLQXDUi
H[LVWLQGRFRPRVPHVPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVVRFLDLVFRQVHUYDQGRRPHVPRSDWULP{QLRVRFLDOHD
PHVPDHVFULWXUDomRFRPHUFLDOHILVFDO

(PGHFRUUrQFLDGDWUDQVIRUPDomRGRWLSRVRFLHWiULRHPDQ{QLPDRVDFLRQLVWDVDSURYDUDPDFULDomRGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPSRVWRSRUPHPEURVHOHLWRVSRUDVVHPEOHLDJHUDOFRP
PDQGDWRXQLILFDGRGHGRLVDQRVVHQGRSHUPLWLGDDVRFLHGDGHUHHOHLomR

&RURQDYtUXV ³&29,'´ 

2VSULPHLURVFDVRVGH&29,'IRUDPLGHQWLILFDGRVHPGH]HPEURGHQDFLGDGHGH:KXUDQQD
&KLQD'HYLGRDRUiSLGRDXPHQWRGHFDVRVHPHVFDODJOREDOHPGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR
0XQGLDOGH6D~GH ³206´ FODVVLILFRXRVXUWRGH&29,'FRPRXPDSDQGHPLD2VSULPHLURVFDVRV
GH&29,'QR%UDVLORFRUUHUDPQRSULPHLURWULPHVWUHGHHUDSLGDPHQWHVHHVSDOKRXSRUWRGRR
SDtV

$ &RPSDQKLD YHP PRQLWRUDQGR RV LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD GR &29,' H PDQWpP
PHGLGDVSUHYHQWLYDVHPLWLJDWyULDVHPOLQKDFRPRVGLUHFLRQDPHQWRVHVWDEHOHFLGRVSHODVDXWRULGDGHV
GH VD~GH QR TXH VH UHIHUH j VHJXUDQoD GH VHXV SDUWLFLSDQWHV H FRQWLQXLGDGH GH VXDV RSHUDo}HV
'HVWDFDPRVTXHD&RPSDQKLDQmRDGRWRXQRH[HUFtFLRPHGLGDVGHUHGXomRVDODULDOHGHMRUQDGDGRV
VHXVFRODERUDGRUHVQHPSURPRYHXUHGXo}HVGHHTXLSHVIRUDGRFXUVRQRUPDOGHVXDVRSHUDo}HV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

'LDQWH GR FHQiULR DWXDO GH LQFHUWH]DV QD HFRQRPLD RFDVLRQDGR SHOD SDQGHPLD GR &RYLG H HP
DWHQGLPHQWRDRV2ItFLRV&LUFXODUHV&9061&6(3QHQD&RPSDQKLDUHYLVRXDV
SULQFLSDLVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHHVWmRDSUHVHQWDGDVDRORQJRGDVQRWDVH[SOLFDWLYDVFRPGHVWDTXH

x $YDOLDomRGHSURYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGD$&RPSDQKLDDYDOLDDVYDULiYHLVTXHFRPS}HPD
PHWRGRORJLDGHPHQVXUDomRGDVSHUGDVHVWLPDGDVDWUDYpVGDSURMHomRGDVURODJHQVGHFDGDIDL[D
GD FDUWHLUD FDSWXUDQGR DV HVWLPDWLYDV GH UHIOH[RV QD LQDGLPSOrQFLD H UHFXSHUDomR GRV FUpGLWRV
SDUDRVSUy[LPRVPHVHV$&RPSDQKLDQmRREVHUYRXQHQKXPDPXGDQoDVLJQLILFDWLYDHPUHODomR
jV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVHPGHPDLRGHHGHGH]HPEURGH
&DEHUHVVDOWDUTXHD$GPLQLVWUDomRSHUPDQHFHDFRPSDQKDQGRRFHQiULRHFRQ{PLFRHDYDOLDQGR
HYHQWXDLVLPSDFWRVTXHSRGHPFDXVDUUHIOH[RQDPHQVXUDomRGDVSHUGDVHVWLPDGDV

x $YDOLDomR GH LPSDLUPHQW GH DWLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD ~WLO LQGHWHUPLQDGD $ &RPSDQKLD
DYDOLRXRVLQGLFDGRUHVHSUHPLVVDVUHIHUHQWHDUHFXSHUDELOLGDGHGHVHXVDWLYRVHQmRLGHQWLILFRX
PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV HP UHODomR DR WHVWH GH LPSDLUPHQW HP  GH PDLR GH  H  GH
GH]HPEURGH

$OpPGRVLWHQVGHVWDFDGRVDFLPDD&RPSDQKLDYHPPRQLWRUDQGRGHSHUWRRVULVFRVGHOLTXLGH]HGH
FUpGLWR


$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVHSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV

 'HFODUDomR GH FRQIRUPLGDGH H EDVH GH DSUHVHQWDomR H HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGR
FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO TXH FRPSUHHQGHP DV GHOLEHUDo}HV HPLWLGDV SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HRVSURQXQFLDPHQWRVRULHQWDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDV
SHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ TXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVH
SURFHGLPHQWRV GR ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ³,)56´  HPLWLGRV SHOR ,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ 

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVIRUDPHODERUDGDVQRSUHVVXSRVWRGHFRQWLQXLGDGHQRUPDO
GRV QHJyFLRV $ $GPLQLVWUDomR HIHWXD XPD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD HP GDU
FRQWLQXLGDGHjVVXDVDWLYLGDGHVGXUDQWHDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
$ $GPLQLVWUDomR QmR WHP FRQKHFLPHQWR GH QHQKXPD LQFHUWH]D PDWHULDO TXH SRVVD JHUDU G~YLGDV
VLJQLILFDWLYDVVREUHDVXDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR

2VPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH[DPLQDUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH PDLR GH  H GH  H FRQFOXtUDP TXH DV UHIHULGDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV WUDGX]HP FRP SURSULHGDGH VXD SRVLomR SDWULPRQLDO H
ILQDQFHLUDHDVDSURYDPHPGHDJRVWRGH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

%DVHGHDSUHVHQWDomR

$V SULQFLSDLV SROtWLFDV FRQWiEHLV DSOLFDGDV QD SUHSDUDomR GHVWDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDVIRUDPDSOLFDGDVGHPRGRFRQVLVWHQWHQRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRV

2V MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV FRQWiEHLV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGDV H EDVHLDPVH QD
H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH HYHQWRV IXWXURV FRQVLGHUDGDV
UD]RiYHLV SDUD DV FLUFXQVWkQFLDV H HVWmR FRQVLVWHQWHV FRP DV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHGHPDLRGHHGH

%DVHGHPHQVXUDomR

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPREDVH
GH YDORU H[FHWR SHOD YDORUL]DomR GH FHUWRV DWLYRV QmR FRUUHQWHV FRPR LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV RV
TXDLVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
2FXVWRKLVWyULFRJHUDOPHQWHpEDVHDGRQRYDORUMXVWRGDVFRQWUDSUHVWDo}HVSDJDVHPWURFDGHEHQVH
VHUYLoRV

0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR

(VVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVVmRDSUHVHQWDGDVHPUHDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDO
GD&RPSDQKLD7RGDVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPDSUHVHQWDGDVHP PLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
TXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV

$ SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV H[LJH TXH D $GPLQLVWUDomR IDoD
MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV TXH DIHWDP D DSOLFDomR GH SROtWLFDV FRQWiEHLV H RV YDORUHV
UHSRUWDGRV GH DWLYRV SDVVLYRV UHFHLWDV H GHVSHVDV 2V UHVXOWDGRV UHDLV SRGHP GLYHUJLU GHVVDV
HVWLPDWLYDV

3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2&3& ,)56 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVpYLJHQWHSDUDH[HUFtFLRVILQGRVDSDUWLUGHGHMDQHLUR
GH  (VWD QRUPD FRQWpP WUrV FDWHJRULDV SULQFLSDLV SDUD FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR GH DWLYRV
ILQDQFHLURV L  &XVWR $PRUWL]DGR LL  9DORU -XVWR UHJLVWUDGR SRU PHLR GH 2XWURV 5HVXOWDGRV
$EUDQJHQWHVH LLL 9DORU-XVWRUHJLVWUDGRSRUPHLRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR FDWHJRULDUHVLGXDO 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGHLPSDFWRGHWDOKDGRQDDGRomRGDQRYDQRUPDHLGHQWLILFRXRV
VHJXLQWHVDVSHFWRV

2&3& ,)56 DSUHVHQWDXPDDERUGDJHPGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVILQDQFHLURV
TXHUHIOHWHPRPRGHORGHQHJyFLRVHPTXHRVDWLYRVVmRDGPLQLVWUDGRVHVXDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[R
GH FDL[D &RP UHODomR DRV SDVVLYRV ILQDQFHLURV UHTXHU TXH D PXGDQoD QR YDORU MXVWR GR SDVVLYR
ILQDQFHLUR GHVLJQDGR DR YDORU MXVWR FRQWUD R UHVXOWDGR TXH VHMD DWULEXtYHO D PXGDQoDV QR ULVFR GH
FUpGLWRGDTXHOHSDVVLYRVHMDDSUHVHQWDGDHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHQmRQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGRDPHQRVTXHWDOUHFRQKHFLPHQWRUHVXOWHHPXPDLQFRPSDWLELOLGDGHQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR

0HQVXUDomR

2V DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV GHYHP LQLFLDOPHQWH VHU YDORUDGRV SHOR VHX YDORU MXVWR 2V FULWpULRV
SDUDGHWHUPLQDURYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDP L RSUHoRFRWDGRHPXPPHUFDGR
DWLYRRXQDDXVrQFLDGHVWHH LL DXWLOL]DomRGHWpFQLFDVGHDYDOLDomRTXHSHUPLWDPHVWLPDURYDORU
MXVWR QD GDWD GD WUDQVDomR OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR R YDORU TXH VHULD QHJRFLDGR HQWUH SDUWHV
LQGHSHQGHQWHVFRQKHFHGRUDVGDWUDQVDomRHFRPLQWHUHVVHHPUHDOL]iOD

$PHQVXUDomRSRVWHULRUGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVHJXHRPpWRGRGRYDORUMXVWRRXGRFXVWR
DPRUWL]DGRFRQIRUPHDFDWHJRULD2FXVWRDPRUWL]DGRFRUUHVSRQGH

x $RYDORUUHFRQKHFLGRLQLFLDOPHQWHSDUDRDWLYRRXSDVVLYRILQDQFHLUR
x 0HQRVDVDPRUWL]Do}HVGHSULQFLSDOH
x 0DLVPHQRVMXURVDFXPXODGRVSHORPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD

2V HIHLWRV GD PHQVXUDomR SRVWHULRU GRV DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR DORFDGRV GLUHWDPHQWH DR
UHVXOWDGRGRSHUtRGR$WLYRVHSDVVLYRVGHORQJRSUD]RFRPFDUDFWHUtVWLFDVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
VmRUHJLVWUDGRVLQLFLDOPHQWHSHORVHXYDORUSUHVHQWH

5HFRQKHFLPHQWR

2VDWLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJRFLDomRRXVHMDQDGDWDHPTXHD&RPSDQKLD
VHFRPSURPHWHDFRPSUDURXYHQGHURDWLYR2VDWLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
VmR LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV SHOR YDORU MXVWR H RV FXVWRV GH WUDQVDomR VmR GHELWDGRV QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmRFRQWDELOL]DGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR

2V JDQKRV RX DV SHUGDV GHFRUUHQWHV GH YDULDo}HV QR YDORU MXVWR VmR UHJLVWUDGRV QR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLRHPFRQWDHVSHFtILFD2VJDQKRVRXDVSHUGDVGHFRUUHQWHVGHYDULDo}HVQRYDORUGRVGHPDLV
DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRUHJLVWUDGRVQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGRQDVUXEULFDV³5HFHLWDV´RX³&XVWRV´UHVSHFWLYDPHQWHQRSHUtRGRHPTXHRFRUUHP
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

2VRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV LQFOXLQGRHPSUpVWLPRV VmRPHQVXUDGRVSHORYDORUGHFXVWRDPRUWL]DGR
XWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV

2 PpWRGR GH MXURV HIHWLYRV p XWLOL]DGR SDUD FDOFXODU R FXVWR DPRUWL]DGR GH XP SDVVLYR ILQDQFHLUR H
DORFDU VXD GHVSHVD GH MXURV SHOR UHVSHFWLYR SHUtRGR $ WD[D GH MXURV HIHWLYD p D TXH GHVFRQWD
H[DWDPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV LQFOXVLYHKRQRUiULRVHSRQWRVSDJRVRXUHFHELGRV
TXH FRQVWLWXHP SDUWH LQWHJUDQWH GD WD[D GH MXURV HIHWLYD FXVWRV GD WUDQVDomR H RXWURV SUrPLRV RX
GHVFRQWRV DRORQJRGDYLGDHVWLPDGDGRSDVVLYRILQDQFHLURRX TXDQGRDSURSULDGRSRUXPSHUtRGR
PHQRUSDUDRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRYDORUFRQWiELOOtTXLGR

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2&3& ,)56 VXEVWLWXLXRPRGHORGHSHUGDVLQFRUULGDVSRUXPPRGHORSURVSHFWLYRGHSHUGDV
HVSHUDGDV(VWDQRYDDERUGDJHPH[LJHXPMXOJDPHQWRUHOHYDQWHVREUHFRPRDVPXGDQoDVHPIDWRUHV
HFRQ{PLFRV DIHWDP DV SHUGDV HVSHUDGDV GH FUpGLWR TXH VHUmR GHWHUPLQDGDV FRP EDVH HP
SUREDELOLGDGHVSRQGHUDGDV

$³3URYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRVHVSHUDGRV´pFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXILFLHQWHSHOD
$GPLQLVWUDomR SDUD FREULU HYHQWXDLV ULVFRV VREUH D FDUWHLUD GH FOLHQWHV H GHPDLV YDORUHV D UHFHEHU
H[LVWHQWHVQDGDWDGREDODQoR$SHUGDGHFUpGLWRVHVSHUDGRVIRLFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGR
VXILFLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDID]HUIDFHjVSHUGDVHVSHUDGDVQDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVHWHYH
FRPRFULWpULRDDQiOLVHLQGLYLGXDOGRVVDOGRVGHFOLHQWHVFRPULVFRGHLQDGLPSOrQFLDYHQFLGRVDFLPDGH
GLDV

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

,QFOXL FDL[D VDOGRV SRVLWLYRV HP FRQWD PRYLPHQWR H DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV FRP SRVVLELOLGDGH GH
UHVJDWHQRFXUWRSUD]R LQIHULRUDGLDV HVHPULVFRGHPXGDQoDGHVHXYDORUGHPHUFDGR

$V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV VmR UHSUHVHQWDGDV SRU FHUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV EDQFiULRV H RSHUDo}HV
FRPSURPLVVDGDV DPEDV FRP OLTXLGH] GLiULD GHPRQVWUDGDV DR FXVWR GH DTXLVLomR DFUHVFLGDV GRV
UHQGLPHQWRVDXIHULGRVDWpDVGDWDVGHHQFHUUDPHQWRGRVH[HUFtFLRV

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

$V FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV UHSUHVHQWDP RV YDORUHV D UHFHEHU GH FOLHQWHV SHOD YHQGD GH
PHUFDGRULDV RX SUHVWDomR GH VHUYLoRV QR FXUVR QRUPDO GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H HVWmR
DSUHVHQWDGDVDYDORUHVGHFXVWRDPRUWL]DGR&DVRRSUD]RGHUHFHELPHQWRVHMDHTXLYDOHQWHDXPDQR
RX PHQRV VmR FODVVLILFDGDV QR DWLYR FLUFXODQWH &DVR FRQWUiULR HVWmR DSUHVHQWDGDV QR DWLYR QmR
FLUFXODQWH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$SURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRVHVSHUDGRVIRLFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXILFLHQWHSHOD
$GPLQLVWUDomRSDUDID]HUIDFHjVSHUGDVHVSHUDGDVQDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVHWHYHFRPRFULWpULRD
DQiOLVHLQGLYLGXDOGRVVDOGRVGHFOLHQWHVFRPULVFRGHLQDGLPSOrQFLD

5HFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD

$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHUmRJHUDGRV
SRGHQGRVHUFRQILDYHOPHQWHPHQVXUDGR$UHFHLWDpPHQVXUDGDSHORYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomR
UHFHELGD RX D UHFHEHU OtTXLGDV GH TXDLVTXHU FRQWUDSUHVWDo}HV YDULiYHLV WDLV FRPR GHVFRQWRV
DEDWLPHQWRVUHVWLWXLo}HVFUpGLWRVRXRXWURVLWHQVVLPLODUHV

3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHFXUWDGXUDomR

1D SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRUUHVSRQGHQWHV DR GHVHQYROYLPHQWR JHVWmR GH SURMHWRV H VHUYLoRV GH
HQJHQKDULDGHVLVWHPDVGH7,YLQFXODGRVDFRQWUDWRVGHFXUWDGXUDomRQDTXDORUHVXOWDGRpDSURSULDGR
TXDQGRDVPHGLo}HVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVVmRHIHWLYDGDV

4XDQGR YLQFXODGRV D FRQWUDWRV ILUPDGRV QD PRGDOLGDGH GH ³3URMHWRV´ R UHVXOWDGR p DSURSULDGR GH
IRUPDVLPLODUjSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHORQJDGXUDomRFRQIRUPHGLVSRVWRDVHJXLU

3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHORQJDGXUDomR

1D SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRUUHVSRQGHQWHV DR GHVHQYROYLPHQWR H JHVWmR GH SURMHWRV H VHUYLoRV GH
HQJHQKDULD GH VLVWHPDV GH 7, YLQFXODGRV D FRQWUDWRV GH ORQJD GXUDomR R UHVXOWDGR GH DFRUGR D
OHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDHR&3&,)565HFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHTXHGHVWDFDPRV
RVSULQFLSDLVSRQWRV

(VVDQRUPDHVWDEHOHFHXPPRGHORGHFLQFRHWDSDVSDUDFRQWDELOL]DomRGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGH
FRQWUDWRVFRPFOLHQWHV'HDFRUGRFRPR&3&DUHFHLWDGHYHVHUUHFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXH
UHIOHWH D FRQWUDSDUWLGD D TXH XPD (QWLGDGH HVSHUD WHU GLUHLWR HP WURFD GH WUDQVIHUrQFLD GH EHQV RX
VHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH8PDHQWLGDGHUHFRQKHFHUHFHLWDVGHDFRUGRFRPHVVHSULQFtSLREiVLFRSRU
PHLRGDFXPXODWLYDREVHUYkQFLDDRVVHJXLQWHVSDVVRV

3DVVR,GHQWLILFDUR V FRQWUDWR V FRPXPFOLHQWH²XPFRQWUDWRpXPDFRUGRHQWUHGXDVRXPDLV
SDUWHVTXHFULDGLUHLWRVHREULJDo}HVH[HTXtYHLV2VUHTXLVLWRVGR&3&,)56VHDSOLFDPDWRGR
FRQWUDWRTXHWHQKDVLGRFHOHEUDGRFRPXPFOLHQWHHTXHDWHQGDFULWpULRVHVSHFtILFRV

3DVVR  ,GHQWLILFDU DV REULJDo}HV GH GHVHPSHQKR QR FRQWUDWR ² XP FRQWUDWR LQFOXL SURPHVVDV GH
WUDQVIHUrQFLDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVDXPFOLHQWH6HHVVHVSURGXWRVRXVHUYLoRVIRUHPGLVWLQWRVDV
SURPHVVDVFRQVWLWXHPREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRHVmRFRQWDELOL]DGDVVHSDUDGDPHQWH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

3DVVR'HWHUPLQDURSUHoRGDWUDQVDomR²RSUHoRGDWUDQVDomRpRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRHP
XP FRQWUDWR DR TXDO XPD HQWLGDGH HVSHUD WHU GLUHLWR HP WURFD GH WUDQVIHULU SURGXWRV RX VHUYLoRV
SURPHWLGRVDXPFOLHQWH

3DVVR  $ORFDU R SUHoR GH WUDQVDomR DV REULJDo}HV GH GHVHPSHQKR QR FRQWUDWR ² XPD HQWLGDGH
QRUPDOPHQWHDORFDRSUHoRGDWUDQVDomRDFDGDREULJDomRGHGHVHPSHQKRFRPEDVHQRVSUHoRVGH
YHQGDLQGLYLGXDLVUHODWLYRVGHFDGDEHPRXVHUYLoRGLVWLQWRSURPHWLGRQRFRQWUDWRH

3DVVR  5HFRQKHFHU D UHFHLWD TXDQGR RX j PHGLGD TXH  D HQWLGDGH VDWLVIL]HU XPD REULJDomR GH
GHVHPSHQKR$&RPSDQKLDUHFRQKHFHUHFHLWDTXDQGR RXjPHGLGDTXH VDWLVID]XPDREULJDomRGH
GHVHPSHQKRDRWUDQVIHULUXPEHPRXVHUYLoRSURPHWLGRDXPFOLHQWH RTXHRFRUUHTXDQGRRFOLHQWH
REWpPRFRQWUROHGHVVHEHPRXVHUYLoR 2YDORUGDUHFHLWDUHFRQKHFLGDpRYDORUDORFDGRDREULJDomR
GHGHVHPSHQKRVDWLVIHLWD

$&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDDYDOLDomRQDVFLQFRHWDSDVGRQRYRPRGHORGHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
HQmRLGHQWLILFRXDOWHUDo}HVRXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQRUHFRQKHFLPHQWRGHVVDVUHFHLWDVGDGRTXH
VmR UHFRQKHFLGDV PHGLDQWH D SUHVWDomR GR VHUYLoR FRPR FXPSULPHQWR GR FRQWUDWR QR FDVR GDV
UHFHLWDV GH FRQVWUXomR $V GHPDLV UHFHLWDV IRUDP FRPSUHHQGLGDV QHVWD DQiOLVH H HVWmR
VXEVWDQFLDOPHQWHGHDFRUGRFRPDQRUPD&3&,)56

x $ UHFHLWD p UHFRQKHFLGD FRP EDVH HP PHGLo}HV GRV VHUYLoRV Mi H[HFXWDGRV &RP H[FHomR GRV
VHUYLoRV GH FXVWRPL]DomR TXH XOWUDSDVVD  PHVHV RQGH p UHFRQKHFLGR  QR PRPHQWR GD
DSURYDomR H  QR PRPHQWR GR HQFHUUDPHQWR GR VHUYLoR -i RV FXVWRV VmR UHJLVWUDGRV QR
PRPHQWRGRIDWRJHUDGRU

$VUHFHLWDVHGHVSHVDVGHMXURVVmRUHFRQKHFLGDVSHORPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVQDUXEULFDGH
UHFHLWDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVTXDQGRGDRFRUUrQFLDGHHIHLWRVVLJQLILFDWLYRV
1RGHFRUUHUGRH[HUFtFLRDSUHVHQWDGRD&RPSDQKLDQmRREWHYHRSHUDo}HVTXHUHVXOWHPHPUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVGHVWDIRUPDQmRDSUHVHQWRXHVWHVUHVXOWDGRV

$UUHQGDPHQWRV

$&RPSDQKLDDGRWDDQRUPD,)56&3& 5 TXHVXEVWLWXLXD,$6&3& 5 H,)5,&
&RPRGHWHUPLQDUVHXPDFRUGRFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$&RPSDQKLDFRPRDUUHQGDWiULR

$ &RPSDQKLD DSOLFD XPD ~QLFD DERUGDJHP GH UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR SDUD WRGRV RV
DUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVFXMRDWLYRVXEMDFHQWHVHMD
GH EDL[RYDORU$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRV SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR SDUDHIHWXDU SDJDPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWRHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHV

4XDQWRDRVDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDWLYRVGHEDL[RYDORUD&RPSDQKLDDSOLFDDLVHQomRGH
UHFRQKHFLPHQWR SUHYLVWD SHOD QRUPD D VHXV DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR SUD]R GH PiTXLQDV H
HTXLSDPHQWRVSDUDRVTXDLVRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWD
GHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomRGHFRPSUDHSDUDDUUHQGDPHQWRVFXMRDWLYRVXEMDFHQWHVHMDGH
EDL[R YDORU UHODWLYRV D DUUHQGDPHQWRV GH HTXLSDPHQWRV GH HVFULWyULR FRQVLGHUDGRV GH EDL[R YDORU
&XPSUHUHVVDOWDUTXHRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RHGHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRV
GHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWR RXVHMDQD
GDWDHPTXHRDWLYRVXEMDFHQWHHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVRGRDUUHQGDWiULR 2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVR
VmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVSRUUHGXomRDR
YDORU UHFXSHUiYHO H DMXVWDGRV SRU TXDOTXHU QRYD UHPHQVXUDomR GRV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR 2
FXVWRGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRLQFOXLRYDORUGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFRQKHFLGRVFXVWRV
GLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRVHSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVUHDOL]DGRVDWpDGDWDGHLQtFLRPHQRVRV
HYHQWXDLV LQFHQWLYRV GH DUUHQGDPHQWR UHFHELGRV 2V DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR VmR GHSUHFLDGRV
OLQHDUPHQWHSHORPHQRUSHUtRGRHQWUHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRHDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVDWLYRV

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

1DGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRPHQVXUDGRV
SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR D VHUHP UHDOL]DGRV GXUDQWH R SUD]R GR
DUUHQGDPHQWR 2V SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR LQFOXHP SDJDPHQWRV IL[RV LQFOXLQGR SDJDPHQWRV
IL[RVHPHVVrQFLD PHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRDUHFHEHUSDJDPHQWRVYDULiYHLVGH
DUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[DHYDORUHVHVSHUDGRVDVHUHPSDJRVVREJDUDQWLDV
GHYDORUUHVLGXDO2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXHPDLQGDRSUHoRGHH[HUFtFLRGHXPDRSomR
GHFRPSUDUD]RDYHOPHQWHFHUWDGHVHUH[HUFLGDSHOD&RPSDQKLDHSDJDPHQWRVGHPXOWDVSHODUHVFLVmR
GRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHIOHWLUD&RPSDQKLDH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLUD
DUUHQGDPHQWR

2VSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHQmRGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[DVmRUHFRQKHFLGRV
FRPRGHVSHVDV VDOYRVHIRUHPLQFRUULGRVSDUDSURGX]LUHVWRTXHV QRSHUtRGRHPTXHRFRUUHRHYHQWR
RXFRQGLomRTXHJHUDHVVHVSDJDPHQWRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$R FDOFXODU R YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR D &RPSDQKLD XVD D VXD WD[D
LQFUHPHQWDO GH HPSUpVWLPRV QD GDWD GH LQtFLR GR FRQWUDWR YLVWR TXH D WD[D GH MXURV LPSOtFLWD QRV
FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRQmRSRGHVHULPHGLDWDPHQWHGHWHUPLQDGD$SyVDGDWDGHLQtFLRRYDORUGR
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpDXPHQWDGRSDUDUHIOHWLURVDFUpVFLPRVGHMXURVHUHGX]LGRHPGHFRUUrQFLD
GRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHIHWXDGRV$OpPGLVVRRYDORUFRQWiELOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
pUHPHQVXUDGRVHKRXYHUDOJXPDPRGLILFDomRFRPRPXGDQoDQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRDOWHUDomR
QRV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR SRU H[HPSOR PXGDQoDV HP SDJDPHQWRV IXWXURV UHVXOWDQWHV GH
XPDPXGDQoDHPXPtQGLFHRXWD[DXVDGDSDUDGHWHUPLQDUWDLVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR RXXPD
DOWHUDomRQDDYDOLDomRGHXPDRSomRGHFRPSUDGRDWLYRVXEMDFHQWH

$ &RPSDQKLD DSOLFD D LVHQomR GH UHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWR GH FXUWR SUD]R D VHXV
DUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV RXVHMDDUUHQGDPHQWRVFXMRSUD]RGH
DUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomR
GHFRPSUD 7DPEpPDSOLFDDFRQFHVVmR GHLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGH DWLYRVGH EDL[RYDORUD
DUUHQGDPHQWRV GH HTXLSDPHQWRV GH HVFULWyULR FRQVLGHUDGRV GH EDL[R YDORU 2V SDJDPHQWRV GH
DUUHQGDPHQWR GH FXUWR SUD]R H GH DUUHQGDPHQWRV GH DWLYRV GH EDL[R YDORU VmR UHFRQKHFLGRV FRPR
GHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

1DGDWDGHLQtFLRGRFRQWUDWRD&RPSDQKLDDYDOLDVHHVVHFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR2X
VHMDVHRFRQWUDWRWUDQVPLWHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRHP
WURFDGHFRQWUDSUHVWDomR

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVSDUDHIHWXDUSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVH
DWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHVQDGDWDGHLQtFLRGRV
DUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU
2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGD
HSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHDMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDPHQVXUDomRGRVSDVVLYRV
GHDUUHQGDPHQWRV

,PRELOL]DGR

2V DWLYRV LPRELOL]DGRV VmR UHJLVWUDGRV DR FXVWR GH DTXLVLomR SDUD RV FDVRV GH DWLYRV TXDOLILFiYHLV
OtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHGHSURYLVmRSDUDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVSDUDRV
EHQV SDUDOLVDGRV H VHP H[SHFWDWLYD GH UHXWLOL]DomR RX UHDOL]DomR LPSDLUPHQW  $ GHSUHFLDomR p
FRPSXWDGD SHOR PpWRGR OLQHDU FRP EDVH QD YLGD ~WLO HVWLPDGD GH FDGD EHP FRQIRUPH DV WD[DV
GHPRQVWUDGDVQDQRWDH[SOLFDWLYDQR

$YLGD~WLOHVWLPDGDHRPpWRGRGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVDGRVQRILQDOGHFDGDSHUtRGRHRHIHLWRGH
TXDLVTXHUPXGDQoDVQDVHVWLPDWLYDVpFRQWDELOL]DGRSURVSHFWLYDPHQWH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

1RILPGHFDGDSHUtRGRD&RPSDQKLDUHYLVDRYDORUFRQWiELOGHVHXVDWLYRVWDQJtYHLVSDUDGHWHUPLQDU
VHKiDOJXPDLQGLFDomRGHTXHWDLVDWLYRVVRIUHUDPDOJXPDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
6HKRXYHUWDOLQGLFDomRRPRQWDQWHUHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGRFRPDILQDOLGDGHGHPHQVXUDUR
PRQWDQWHGHVVDSHUGDVHKRXYHU4XDQGRQmRIRUSRVVtYHOHVWLPDURPRQWDQWHUHFXSHUiYHOGHXPDWLYR
LQGLYLGXDOPHQWH D&RPSDQKLDFDOFXODRPRQWDQWHUHFXSHUiYHO GD XQLGDGH JHUDGRUDGHFDL[DjTXDO
SHUWHQFHRDWLYR4XDQGRXPDEDVHGHDORFDomRUD]RiYHOHFRQVLVWHQWHSRGHVHULGHQWLILFDGDRVDWLYRV
FRUSRUDWLYRVWDPEpPVmRDORFDGRVjVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DLQGLYLGXDLVRXDRPHQRUJUXSRGH
XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D SDUD R TXDO XPD EDVH GH DORFDomR UD]RiYHO H FRQVLVWHQWH SRVVD VHU
LGHQWLILFDGD

,QWDQJtYHO

$WLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV VHSDUDGDPHQWH VmR PHQVXUDGRV DR FXVWR QR PRPHQWR GR VHX
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO 2 FXVWR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV HP XPD FRPELQDomR GH QHJyFLRV
FRUUHVSRQGHDRYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVDWLYRVLQWDQJtYHLV
VmRDSUHVHQWDGRVDRFXVWRPHQRVDPRUWL]DomRDFXPXODGDHSHUGDVDFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHO
$WLYRVLQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHH[FOXLQGRFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVQmRVmR
FDSLWDOL]DGRVHRJDVWRpUHIOHWLGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHIRULQFRUULGR$
YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGHILQLGDRXLQGHILQLGD

6HJXHDEDL[RDWD[DGHDPRUWL]DomRSUDWLFDGDSDUDD&RPSDQKLDGH,QWDQJtYHO



6RIWZDUHHOLFHQoDGHXVR




WD[DVGHDPRUWL]DomR






$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVDRORQJRGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHDYDOLDGRVHP
UHODomR j SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO VHPSUH TXH KRXYHU LQGLFDomR GH SHUGD GH YDORU
HFRQ{PLFRGRDWLYR2SHUtRGRHRPpWRGRGHDPRUWL]DomRSDUDXPDWLYRLQWDQJtYHOFRPYLGDGHILQLGD
VmR UHYLVDGRV QR PtQLPR QR ILP GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO 0XGDQoDV QD YLGD ~WLO HVWLPDGD RX QR
FRQVXPRHVSHUDGRGRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVGHVVHVDWLYRVVmRFRQWDELOL]DGDVSRUPHLRGH
PXGDQoDVQRSHUtRGRRXPpWRGRGHDPRUWL]DomRFRQIRUPHRFDVRVHQGRWUDWDGDVFRPRPXGDQoDV
GH HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV $ DPRUWL]DomR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD GHILQLGD p UHFRQKHFLGD QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWHFRPDXWLOL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO

3URYLV}HV

8PD SURYLVmR p UHFRQKHFLGD TXDQGR D &RPSDQKLD SRVVXL XPD REULJDomR FRQWUDWXDO RX QmR
IRUPDOL]DGDFRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRTXHSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHOHp
SURYiYHO TXH XP UHFXUVR HFRQ{PLFR VHMD H[LJLGR SDUD OLTXLGDU D REULJDomR 2V FXVWRV ILQDQFHLURV
LQFRUULGRVVmRUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRV3URYLV}HVVmRFRQVWLWXtGDVSDUDWRGDV
DVFRQWLQJrQFLDVUHIHUHQWHVDSURFHVVRVMXGLFLDLVSDUDRVTXDLVpSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRV
VHMD IHLWD SDUD OLTXLGDU D REULJDomR H XPD HVWLPDWLYD UD]RiYHO SRVVD VHU IHLWD $ DYDOLDomR GD
SUREDELOLGDGH GH SHUGD LQFOXL D DYDOLDomR GDV HYLGrQFLDV GLVSRQtYHLV D KLHUDUTXLD GDV OHLV DV
MXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUD
OHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRSUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGH
LQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGH
WULEXQDLV

'HPDLVDWLYRVHSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV

8PDWLYRpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRIRUSURYiYHOTXHVHXVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
IXWXURVVHMDPJHUDGRVHPIDYRUGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHVHVHXFXVWRRXYDORUSXGHU
VHU PHQVXUDGR FRP VHJXUDQoD 8P SDVVLYR p UHFRQKHFLGR QR EDODQoR SDWULPRQLDO TXDQGR D
&RPSDQKLDSRVVXLXPDREULJDomROHJDORXFRQVWLWXtGDFRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRVHQGR
SURYiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PLFRVHMDUHTXHULGRSDUDOLTXLGiOR6mRDFUHVFLGRVTXDQGRDSOLFiYHO
GRVFRUUHVSRQGHQWHVHQFDUJRVHGDVYDULDo}HVPRQHWiULDVRXFDPELDLVLQFRUULGDV$VSURYLV}HVVmR
UHJLVWUDGDV WHQGR FRPR EDVH DV PHOKRUHV HVWLPDWLYDV GR ULVFR HQYROYLGR 2V DWLYRV H SDVVLYRV VmR
FODVVLILFDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRVXDUHDOL]DomRRXOLTXLGDomRpSURYiYHOTXHRFRUUDQRVSUy[LPRV
PHVHV&DVRFRQWUiULRVmRGHPRQVWUDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV

,PSRVWRGHUHQGD ,53- HFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR &6// FRUUHQWHV

$WLYRV H SDVVLYRV WULEXWiULRV FRUUHQWHV GR ~OWLPR H[HUFtFLR H GH DQRV DQWHULRUHV VmR PHQVXUDGRV DR
YDORU UHFXSHUiYHO HVSHUDGR RX D SDJDU jV DXWRULGDGHV ILVFDLV 2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR
VRFLDO VmR FDOFXODGRV REVHUYDQGRVH RV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SHOD OHJLVODomR ILVFDO YLJHQWH
&DOFXODGRVSHODVDOtTXRWDVUHJXODUHVGHDFUHVFLGDGHDGLFLRQDOGHSDUDRLPSRVWRGHUHQGD
HGHSDUDDFRQWULEXLomRVRFLDO

$$GPLQLVWUDomRSHULRGLFDPHQWHDYDOLDDSRVLomRILVFDOGDVVLWXDo}HVQDVTXDLVDUHJXODPHQWDomRILVFDO
UHTXHULQWHUSUHWDomRHHVWDEHOHFHSURYLV}HVTXDQGRDSURSULDGR

%DVHHPHQVXUDomRGRYDORUMXVWR

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVIRUDPHODERUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPR
EDVH GH YDORU H[FHWR D GHWHUPLQDGRV DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV TXH IRUDP PHQVXUDGRV DR YDORU
MXVWRFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVDGRWDGDVQR
%UDVLOHSUiWLFDVFRQWiEHLVLQWHUQDFLRQDLVpUHTXHULGRTXHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHEDVHLH
HP HVWLPDWLYDV SDUD R UHJLVWUR GH FHUWDV WUDQVDo}HV TXH DIHWDP RV DWLYRV SDVVLYRV UHFHLWDV H
GHVSHVDV 2V UHVXOWDGRV GHVVDV WUDQVDo}HV H LQIRUPDo}HV TXDQGR GH VXD HIHWLYD UHDOL]DomR HP
H[HUFtFLRVVXEVHTXHQWHVSRGHPGLIHULUGHVVDVHVWLPDWLYDVGHYLGRDLPSUHFLV}HVLQHUHQWHVDRSURFHVVR
GH VXD GHWHUPLQDomR $ &RPSDQKLD UHYLVD UHJXODUPHQWH DV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV SHOR PHQRV
WULPHVWUDOPHQWH

$SULQFLSDOHVWLPDWLYDTXHUHSUHVHQWDULVFRVLJQLILFDWLYRFRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUDMXVWHVPDWHULDLV
DR FRQMXQWR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV QRV SUy[LPRV H[HUFtFLRV UHIHUHVH j
PHQVXUDomRDYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$YDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV WHVWHGHLPSDLUPHQW 

$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWRV
RX PXGDQoDV QDV FLUFXQVWkQFLDV HFRQ{PLFDV RSHUDFLRQDLV RX WHFQROyJLFDV TXH SRVVDP LQGLFDU
GHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO

4XDQGR HVWDV HYLGrQFLDV VmR LGHQWLILFDGDV H R YDORU FRQWiELO OtTXLGR H[FHGH R YDORU UHFXSHUiYHO p
HIHWXDGR R DMXVWH GH LPSDLUPHQW 1mR KRXYH UHJLVWUR GH SHUGDV GHFRUUHQWHV GH UHGXomR GH YDORU
UHFXSHUiYHOGRVDWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLV

$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV

$WLYRV H SDVVLYRV PRQHWiULRV GH ORQJR SUD]R VmR DWXDOL]DGRV PRQHWDULDPHQWH H SRUWDQWR HVWmR
DMXVWDGRVSHORVHXYDORUSUHVHQWH2DMXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHFXUWR
SUD]R p FDOFXODGR H VRPHQWH UHJLVWUDGR VH FRQVLGHUDGR UHOHYDQWH HP UHODomR jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVWRPDGDVHPFRQMXQWR3DUDILQVGHUHJLVWURHGHWHUPLQDomRGHUHOHYkQFLDR
DMXVWHDYDORUSUHVHQWHpFDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHDWD[DGH
MXURVH[SOtFLWDHHPFHUWRVFDVRVLPSOtFLWDGRVUHVSHFWLYRVDWLYRVHSDVVLYRV

'LVWULEXLomRGHOXFURV

$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH XP SDVVLYR SDUD SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV TXDQGR HVWD GLVWULEXLomR p
DXWRUL]DGD HGHL[D GHVHU XPD RSomRGD &RPSDQKLDRXDLQGD TXDQGRSUHYLVWR HP/HL&RQIRUPHD
OHJLVODomR VRFLHWiULD YLJHQWH XPD GLVWULEXLomR p DXWRUL]DGD TXDQGR DSURYDGD SHORV DFLRQLVWDV H R
PRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHpGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLROtTXLGR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D

$V GHPRQVWUDo}HV GRV IOX[RV GH FDL[D VmR SUHSDUDGDV H DSUHVHQWDGDV GH DFRUGR FRP R
3URQXQFLDPHQWR &RQWiELO &3&  ³'HPRQVWUDomR GRV IOX[RV GH FDL[D´ HPLWLGR SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 

'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR ³'9$´ 

3UHSDUDGD FRP EDVH HP LQIRUPDo}HV GRV UHJLVWURV FRQWiEHLV H HP DFRUGR FRP R 3URQXQFLDPHQWR
7pFQLFR&3&±'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGRDSURYDGRSHOD&90SRUPHLRGD'HOLEHUDomR
 (YLGHQFLD D ULTXH]D JHUDGD SHOD &RPSDQKLD H VXD GLVWULEXLomR FRQIRUPH UHTXHULGR SHOD
OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD SDUD &RPSDQKLDV DEHUWDV FRPR SDUWH GH VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV&RPRQmRVmRUHTXHULGDVSHODV,)56HVVDGHPRQVWUDomRpWUDWDGDFRPR
LQIRUPDomRFRQWiELOVXSOHPHQWDU


1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVFRQWiEHLV

0DQWHQGRRSURFHVVRSHUPDQHQWHGHUHYLVmRGDVQRUPDVGHFRQWDELOLGDGHR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  H FRQVHTXHQWHPHQWH R &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3& 
HPLWLUDPQRYDVQRUPDVHUHYLV}HVDVQRUPDVMiH[LVWHQWHV2VSULQFLSDLVQRUPDWLYRVDOWHUDGRVHPLWLGRV
HVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU

$OWHUDo}HVQR&3& ,)56  5 'HILQLomRGHQHJyFLRV

$V DOWHUDo}HV GR &3&  5  HVFODUHFHP TXH SDUD VHU FRQVLGHUDGR XP QHJyFLR XP FRQMXQWR
LQWHJUDGRGHDWLYLGDGHVHDWLYRVGHYHLQFOXLUQRPtQLPRXPLQSXWHQWUDGDGHUHFXUVRVHXPSURFHVVR
VXEVWDQWLYRTXHMXQWRVFRQWULEXDPVLJQLILFDWLYDPHQWHSDUDDFDSDFLGDGHGHJHUDURXWSXWVDtGDGH
UHFXUVRV$OpPGLVVRHVFODUHFHXTXHXPQHJyFLRSRGHH[LVWLUVHPLQFOXLUWRGRVRVLQSXWVHQWUDGDVGH
UHFXUVRVHSURFHVVRVQHFHVViULRVSDUDFULDURXWSXWVVDtGDGHUHFXUVRV(VVDVDOWHUDo}HVQmRWLYHUDP
LPSDFWR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV GD &RPSDQKLD PDV SRGHP LPSDFWDU
SHUtRGRVIXWXURVFDVRD&RPSDQKLDLQJUHVVHHPTXDLVTXHUFRPELQDo}HV&RPSDQKLDQHJyFLRV

$OWHUDo}HVQR &3& ,$6 &3& ,)56  5 H&3& ,)56  5HIRUPDGD7D[DGH
-XURVGH5HIHUrQFLD

$VDOWHUDo}HVDRV3URQXQFLDPHQWRV&3&H&3&IRUQHFHPLVHQo}HVTXHVHDSOLFDPDWRGDVDV
UHODo}HVGHSURWHomRGLUHWDPHQWHDIHWDGDVSHODUHIRUPDGHUHIHUrQFLDGDWD[DGHMXURV8PDUHODomR
GH SURWHomR p GLUHWDPHQWH DIHWDGD VH D UHIRUPD VXVFLWDU LQFHUWH]DV VREUH R SHUtRGR RX R YDORU GRV
IOX[RVGHFDL[DEDVHDGRVQDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDGRLWHPREMHWRGHKHGJHRXGRLQVWUXPHQWRGH
KHGJH (VVDV DOWHUDo}HV QmR WrP LPSDFWR QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV GD
&RPSDQKLDXPDYH]TXHHVWHQmRSRVVXLUHODo}HVGHKHGJHGHWD[DVGHMXURV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$OWHUDo}HVQR&3& ,$6  5 H&3& ,$6 'HILQLomRGHPDWHULDO

$VDOWHUDo}HVIRUQHFHPXPDQRYDGHILQLomRGHPDWHULDOTXHDILUPDDLQIRUPDomRpPDWHULDOVHVXD
RPLVVmR GLVWRUomR RX REVFXULGDGH SRGH LQIOXHQFLDU GH PRGR UD]RiYHO GHFLV}HV TXH RV XVXiULRV
SULPiULRVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHSURSyVLWRJHUDOWRPDPFRPREDVHQHVVDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVTXHIRUQHFHPLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVREUHUHODWyULRHVSHFtILFRGDHQWLGDGH$VDOWHUDo}HV
HVFODUHFHPTXHDPDWHULDOLGDGHGHSHQGHUiGDQDWXUH]DRXPDJQLWXGHGHLQIRUPDomRLQGLYLGXDOPHQWH
RXHPFRPELQDomRFRPRXWUDVLQIRUPDo}HVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
8PD LQIRUPDomR GLVWRUFLGD p PDWHULDO VH SRGHULD VHU UD]RDYHOPHQWH HVSHUDGR TXH LQIOXHQFLH DV
GHFLV}HV WRPDGDV SHORV XVXiULRV SULPiULRV (VVDV DOWHUDo}HV QmR WLYHUDP LPSDFWR VREUH DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV QHP VH HVSHUD TXH KDMD DOJXP LPSDFWR IXWXUR SDUD D
&RPSDQKLD

5HYLVmRQR&3& 5 (VWUXWXUD&RQFHLWXDOSDUD5HODWyULR)LQDQFHLUR

2SURQXQFLDPHQWRIRUQHFHGHILQLo}HVDWXDOL]DGDVHFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDDWLYRVHSDVVLYRV
HHVFODUHFHDOJXQVFRQFHLWRVLPSRUWDQWHV(VVDVDOWHUDo}HVQmRWLYHUDPLPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGD&RPSDQKLD

$OWHUDo}HV QR &3&  ,)56   5  %HQHItFLRV 5HODFLRQDGRV j &RYLG &RQFHGLGRV SDUD
$UUHQGDWiULRVHP&RQWUDWRVGH$UUHQGDPHQWR

$V DOWHUDo}HV SUHYHHP FRQFHVVmR DRV DUUHQGDWiULRV QD DSOLFDomR GDV RULHQWDo}HV GR &3&  5 
VREUH D PRGLILFDomR GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR DR FRQWDELOL]DU RV EHQHItFLRV UHODFLRQDGRV FRPR
FRQVHTXrQFLDGLUHWDGDSDQGHPLD&RYLG

&RPRXPH[SHGLHQWHSUiWLFRXPDUUHQGDWiULRSRGHRSWDUSRUQmRDYDOLDUVHXPEHQHItFLRUHODFLRQDGR
j&RYLGFRQFHGLGRSHORDUUHQGDGRUpXPDPRGLILFDomRGRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR2DUUHQGDWiULR
TXHIL]HUHVVDRSomRGHYHFRQWDELOL]DUTXDOTXHUPXGDQoDQRSDJDPHQWRGRDUUHQGDPHQWRUHVXOWDQWH
GREHQHItFLRFRQFHGLGRQRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRUHODFLRQDGDDR&RYLGGDPHVPDIRUPDTXH
FRQWDELOL]DULD D PXGDQoD DSOLFDQGR R &3&  5  VH D PXGDQoD QmR IRVVH XPD PRGLILFDomR GR
FRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR

$V DOWHUDo}HV TXH HQWUDUDP HP YLJRU HP  GH MDQHLUR GH  DFLPD GHVFULWDV QmR SURGX]LUDP
LPSDFWRVUHOHYDQWHVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV(PUHODomRDRVQRUPDWLYRVHP
GLVFXVVmR QR ,$6% RX FRP GDWD GH YLJrQFLD HVWDEHOHFLGD HP H[HUFtFLRV IXWXURV D &RPSDQKLD HVWi
DFRPSDQKDQGR DV GLVFXVV}HV H DWp R PRPHQWR QmR LGHQWLILFRX D SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH
LPSDFWRVVLJQLILFDWLYRV

1RUPDVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV

$VQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVQRYDVHDOWHUDGDVHPLWLGDVPDVQmRDLQGDHPYLJRUDWpDGDWDGHHPLVVmR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU$&RPSDQKLDDGRWDUiHVVDV
QRUPDVQRYDVHDOWHUDGDVVHFDEtYHOTXDQGRHQWUDUHPHPYLJRU
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$OWHUDo}HVDR&3&±&RQWUDWRVGH6HJXURV

(P PDLR GH  R ,$6% HPLWLX D ,)56  ± &RQWUDWRV GH 6HJXUR DLQGD VHP FRUUHVSRQGrQFLD
HTXLYDOHQWHHPLWLGDSHOR&3&QR%UDVLOPDVTXHVXEVWLWXLUiR&3&±&RQWUDWRVGHVHJXUR XPD
QRYDQRUPDFRQWiELODEUDQJHQWHSDUDFRQWUDWRVGHVHJXURTXHLQFOXLUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
DSUHVHQWDomRHGLYXOJDomR(VVDQRUPDQmRpDSOLFiYHOj&RPSDQKLD


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


&DL[D
%DQFRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV














$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFRUUHVSRQGHPjVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVMXQWRjVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXH
RSHUDPQRPHUFDGRILQDQFHLURQDFLRQDOHSRVVXHPEDL[RULVFRGHFUpGLWRDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
VmRDWUHODGDVSDUWHUHQGDIL[D &',H,3&$ HPH  HSDUWHHPIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRV

$SOLFDo}HV
)LQDQFHLUDV






6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 5HQGLPHQWR
 ,55)
6DOGRHPGHPDLRGH



&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

'HWHUFHLURV
&OLHQWHVIDWXUDGRV
&OLHQWHVDIDWXUDU
 3(&/'





  









L  $ UXEULFD GH ³&OLHQWHV D IDWXUDU´ UHJLVWUD D LQFRUUrQFLD GD UHFHLWD QR PrV GD FRPSHWrQFLD GH VHX IDWR
JHUDGRULQGHSHQGHQWHPHQWHGDGDWDGHHPLVVmRGD1RWD)LVFDO
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

2DJLQJOLVWHVWiGHPRQVWUDGRFRQIRUPHDEDL[R

9HQFLPHQWRVGRVUHFHEtYHLV
6DOGRVYHQFLGRV
$WpGLDV
$FLPDGHGLDVDWpGLDV
$FLPDGHGLDVDWpGLDV
7RWDOYHQFLGRV
7RWDODYHQFHU
7RWDOUHFHEtYHLV



















2V FOLHQWHV VmR DQDOLVDGRV LQGLYLGXDOPHQWH H RV WtWXORVFRQVLGHUDGRV SDUD SURYLVmR SDUD SHUGDV
OHYDUDP HP FRQVLGHUDomR RV WtWXORV YHQFLGRV Ki PDLV GH  GLDV $ PRYLPHQWDomR HVWi DVVLP
DSUHVHQWDGDDEDL[R




6DOGRLQLFLDO
3URYLVmRFRQVWLWXtGD
6DOGRILQDO


 
 








,PSRVWRVDUHFXSHUDU















,166DUHFXSHUDU
,53-H&6//
3,6H&2),16DUHFXSHUDU
2XWURVLPSRVWRVDUHFXSHUDU
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 9LGD~WLOHVWLPDGDHPDQRV
DDQRV
DQRV

6DOGRHP
$GLo}HVOtTXLGDV
$PRUWL]DomRGRGLUHLWRGHXVR







 
 
 

6DOGRHP





'LUHLWRGHXVRSURSULHGDGH
'LUHLWRGHXVRHTXLSDPHQWRV
'LUHLWRVGHXVRHPDUUHQGDPHQWROtTXLGR

&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH



7D[D
D
D


















6DOGRHP
,PSDFWRDQXDOGRFRQWUDWR %DL[DSRUSDJDPHQWR (QFDUJRVILQDQFHLURV 6DOGRHP


 




 




 




2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRIRLPHQVXUDGRDRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRUHPDQHVFHQWHVGHVFRQWDGRXWLOL]DQGRDWD[DLQFUHPHQWDOGH
VHXVHPSUpVWLPRV

E 3DVVLYRGLUHLWRGHXVR


'LUHLWRGHXVRSURSULHGDGH
'LUHLWRGHXVRHTXLSDPHQWRV
'LUHLWRVGHXVRHPDUUHQGDPHQWROtTXLGR

$UUHQGDPHQWRV

D $WLYRGLUHLWRGHXVR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$


7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

,PRELOL]DGROtTXLGR

&XVWR
0yYHLVHXWHQVtOLRV
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV

$GLo}HV

6DOGRHP

'HSUHFLDomRDFXPXODGD
0yYHLVHXWHQVtOLRV
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV

,PRELOL]DGROtTXLGR

6DOGRHP






















 
 

 
 
 


 
 


 
 
 

 
 

 
 
 




,QWDQJtYHO

&XVWR
6RIWZDUH
3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR
0DUFDVHSDWHQWHV
7RWDO

$PRUWL]DomRDFXPXODGD
0DUFDVHSDWHQWHV
7RWDO

,QWDQJtYHO/tTXLGR

6DOGRHP
$GLo}HV










6DOGRHP






 
 


 
 


 
 








L  (P  D &RPSDQKLD HVWi HP IDVH GH GHVHQYROYLPHQWR GH SURMHWRV VLVWrPLFRV QD TXDO OHYRX HP
FRQVLGHUDomRSDUDUHJLVWURGRDWLYRWRGRVRVJDVWRVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDRVSURMHWRV&DEHUHVVDOWDU
TXHHPIXQomRGHRVSURMHWRVDLQGDHVWDUHPVHQGRGHVHQYROYLGRVRVVDOGRVQmRVHUmRDPRUWL]DGRVDWpD
VXDFRQFOXVmRSDUDXVR



6DOiULRVHQFDUJRVHSURYLVmRSDUDIpULDV


6DOiULRVH(QFDUJRV6RFLDLVDSDJDU
3URYLVmRGH)pULDVH(QFDUJRV6RFLDLVDSDJDU
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

,PSRVWRVDUHFROKHU




,66DSDJDU
,53-H&6//DSDJDU
3,6H&2),16DSDJDU
2XWURV

&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH
7RWDO






















3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

D  &RQWLQJrQFLDV

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 $GLo}HV
6DOGRHPGHPDLRGH

7ULEXWiULDV





$ &RPSDQKLD WHP Do}HV GH QDWXUH]D WULEXWiULD HQYROYHQGR ULVFRV GH SHUGD FODVVLILFDGR SHOD
$GPLQLVWUDomRFRPRSRVVtYHOFRPEDVHQDDYDOLDomRGHVHXVDVVHVVRUHVOHJDLVSDUDDVTXDLVQmRKi
SURYLVmRFRQVWLWXtGDVHQGRRVPRQWDQWHVDTXHOHVGLYXOJDGRVDFLPD

5LVFRVQmRSURYLVLRQDGRV ULVFRGHSHUGDSRVVtYHO 
3HUGDSRVVtYHOHP

&tYHLV



E  'HSyVLWRV-XGLFLDLV
7ULEXWiULRV




6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 $GLo}HV
6DOGRHPGHPDLRGH
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

3DWULP{QLROtTXLGR

D &DSLWDOVRFLDO

(PGHPDLRGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5PLOPHGLDQWHDRVDOGRGH
UHVHUYDGHOXFURVVHQGRTXHRFDSLWDOVRFLDOGDFRPSDQKLDSDVVRXGH5PLOSDUD5PLO

(P YLUWXGH GD WUDQVIRUPDomR GR WLSR VRFLHWiULR HP VRFLHGDGH DQ{QLPD D 6RFLHGDGH SDVVRX D VHU
UHJLGDSHODVGLVSRVLo}HVGD/HLGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDFDGDTXRWDHP
TXHVHGLYLGHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGLYLGLGRHP TXDWURPLOK}HVHVHLVFHQWDVPLO 
TXRWDVFRPYDORUQRPLQDOGH5 XPUHDO FDGDIRLFRQYHUWLGRQDSURSRUomRGH XPD TXRWD
SDUD  XPD  DomR RUGLQiULD QRPLQDWLYD H VHP YDORU QRPLQDO GH PRGR TXH R FDSLWDO VRFLDO GD
6RFLHGDGHSDVVRXDVHUGH5GLYLGLGRHP TXDWURPLOK}HVHVHLVFHQWDVPLO Do}HV
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOVHQGRDVDo}HVGLVWULEXtGDVSDUDRVDFLRQLVWDVQDPHVPD
SURSRUomR HP TXH SDUWLFLSDYDP GR FDSLWDO VRFLDO GD 6RFLHGDGH DQWHULRUPHQWH D WUDQVIRUPDomR RUD
DSURYDGDFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU

$FLRQLVWDVHPGHPDLRGH
-RVH$\PEHUrGH$OPHLGD-XQLRU
/XL])UHLUH0DFKDGR
9HUD0DULD%RQLQL)UHLUH0DFKDGR
3HGUR)UHLUH0DFKDGR


$o}HV














(PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVRFLDOHUDGH5PLOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRHUHSUHVHQWDGR
SRUTXRWDVVHPYDORUQRPLQDO

E 5HVHUYDOHJDO

$UHVHUYDOHJDOpFDOFXODGDQDEDVHGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRFRQIRUPHGHWHUPLQDomRGD/HL
QR(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDDSXURXRPRQWDQWHGH5DWtWXORGHUHVHUYD
GHOXFURV

F 'LVWULEXLomRGHOXFURV

$RV DFLRQLVWDV p DVVHJXUDGR XP GLYLGHQGR FRUUHVSRQGHQWH PtQLPR GH  GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLRFRQIRUPHD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV$GLVWULEXLomRGHOXFURVIRLUHDOL]DGDGHIRUPD
GHVSURSRUFLRQDO jV TXRWDV GH FDSLWDO VRFLDO SRUpP VXSRUWDGD SRU DWDV DVVLQDGDV SHORV VyFLRV HP
FRPXPDFRUGR(QWUHGHMDQHLURGHHGHPDLRGHIRUDPGLVWULEXtGRV5PLO 5
PLOHP UHODWLYRDROXFURFRUUHQWHHUHVHUYDVGHOXFURVDFXPXODGRVDWp$Wp GH
PDLRGHH[LVWLDRYDORUGH5UHVWDQWHVDSDJDU




363



7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

G /XFURSRUDomR

2 FiOFXOR GR OXFUR OtTXLGR EiVLFR H GLOXtGR SRU DomR p IHLWR SRU PHLR GD GLYLVmR GR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLDSHODTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HVH[LVWHQWHVQRSHUtRGR


5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRVSUHVWDGRV

0HUFDGRQDFLRQDO
&RPWHUFHLURV
3UHVWDomRGHVHUYLoRV
5HFHLWDEUXWDWRWDO

 ,PSRVWRVVREUHYHQGDV D 
7RWDOGHUHFHLWD






QmR
DXGLWDGR 



     
 


D  $VDOtTXRWDVFRUUHVSRQGHQWHVSDUDGHPDLRGHHVmR3,6&2),16H,66


$VUHFHLWDVGHVHUYLoRGD&RPSDQKLDVmRHPVXDWRWDOLGDGHGHFRUUHQWHVGH

L  /LFHQFLDPHQWR H 0DQXWHQomR &RQFHLWXDVH SRU FHGHU DR FOLHQWH HP FDUiWHU QmR H[FOXVLYR R
GLUHLWRGHXVRGRSURGXWR7RS6D~GHQDYLJrQFLDGRFRQWUDWRFRPRXVHPDKRVSHGDJHPGREDQFR
GH GDGRV GR VLVWHPD VRE UHVSRQVDELOLGDGH GR FOLHQWH EHP FRPR WDPEpP PDQWHU R DGHTXDGR
IXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPD
LL  ,PSODQWDomR5HIHUHVHDRVVHUYLoRVUHDOL]DGRVHPQRYRVFOLHQWHVRXQRYRVPyGXORVDGTXLULGRV
FRQWHPSODQGR WRGRV RV HVIRUoRV QHFHVViULRV SDUD D LQVWDODomR DWp D HQWUDGD HP SURGXomR GR
VLVWHPD7RS6D~GH
LLL  6HUYLoRV5HIHUHQWHDFRQVXOWRULDVFXVWRPL]Do}HVVLVWrPLFDVHVXSRUWHWpFQLFRQmRSUHYLVWRVQD
LPSODQWDomRRXOLFHQFLDPHQWRVROLFLWDGDVSHORFOLHQWH
LY $VUHFHLWDVGLIHULGDVVHUHIHUHPDRUHFRQKHFLPHQWRGRVHUYLoRMiSUHVWDGRVHTXHDLQGDQmRWHQKD
VLGR HIHWXDGD D HPLVVmR GH QRWD ILVFDO 2V YDORUHV VmR DSXUDGRV GH DFRUGR FRP D SUHFLILFDomR
SUHYLVWDHPFRQWUDWRRXHPQHJRFLDomRFRPRFOLHQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHFRPDDSURYDomR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D


QmR
DXGLWDGR 
 
 


 

&ODVVLILFDGRVFRPR
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV



 
 
 

 

1DWXUH]D
0mRGHREUDSUySULD
6HUYLoRVFRPWHUFHLURV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLD
0DQXWHQomRGHVRIWZDUHV
0DQXWHQomRFRQVHUYDomRHLQIUDHVWUXWXUD
6HUYLoRVFRP'DWDFHQWHU7HOHFRP&ORXG
9LDJHQVHHVWDGLDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV




QmRDXGLWDGR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 






5HVXOWDGRILQDQFHLUR

'HVSHVDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVEDQFiULDV
-XURVSDVVLYRVVREUHFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
2XWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVFRPRXWURVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURV
2XWUDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUR


















QmRDXGLWDGR 

 
 
 




 



,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH

,PSRVWRVFRUUHQWHV

2VYDORUHVGHLPSRVWRGH UHQGD ,53- HFRQWULEXLomRVRFLDO &6// UHJLVWUDGRQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQROXFURUHDO
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

$PHPyULDGHFiOFXORGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVpFRPRVHJXH


/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
 $GLo}HV
 %DL[DV
%DVHGHFiOFXORGRVLPSRVWRV

[ $OtTXRWDRILFLDOGHLPSRVWR
,PSRVWRGHUHQGD
$GLFLRQDOGH
&RQWULEXLomR6RFLDO
,QFHQWLYR3$7

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV




 




QmR
DXGLWDGR 


 


 
 
 



 
 
 


 

 


,PSRVWRVGLIHULGRV

'HVFULomR
,PSRVWRGHUHQGDGLIHULGR
&RQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGD



QmR
DXGLWDGR 












$PHPyULDGHFiOFXORGRVLPSRVWRVGLIHULGRVpFRPRVHJXH


'HVFULomR
$UUHQGDPHQWRV
([LJLELOLGDGHVXVSHQVD
3URYLV}HVGLYHUVDV
%DVHGHFiOFXORHIHWLYD

,PSRVWRVGLIHULGRV


QmR
DXGLWDGR 


 















0RYLPHQWDomRGRVLPSRVWRVGLIHULGRV


'HVFULomR
6DOGRLQLFLDO
0RYLPHQWDomROtTXLGDQRSHUtRGR
6DOGRILQDO





QmR
DXGLWDGR 
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$ &RPSDQKLD PDQWpP RSHUDo}HV FRP LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV $ JHVWmR GHVVHV LQVWUXPHQWRV p
HIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRjOLTXLGH]jUHQWDELOLGDGH
H j VHJXUDQoD $ SROtWLFD GH FRQWUROH FRQVLVWH HP DFRPSDQKDPHQWR SHUPDQHQWH GDV FRQGLo}HV
FRQWUDWDGDVYHUVXVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRPHUFDGR$&RPSDQKLDQmRHIHWXDDSOLFDo}HVGHFDUiWHU
HVSHFXODWLYR HP GHULYDWLYRV RX TXDLVTXHU RXWURV DWLYRV GH ULVFR 2V UHVXOWDGRV REWLGRV FRP HVVDV
RSHUDo}HVHVWmRFRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHDVHVWUDWpJLDVGHILQLGDVSHODVXD$GPLQLVWUDomR$V
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDRVIDWRUHVGHULVFRVDVHJXLUGHVFULWRV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSRUFDWHJRULDYDORUGHMXVWRHFRQWiELO

2VSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPDUFDGRVDYDORUHVMXVWRVHRXFXMRYDORUFRQWiELOpGLIHUHQWH
PDWHULDOPHQWHGRUHVSHFWLYRYDORUMXVWRFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
SHOD&RPSDQKLDVmRFRPRVHJXH


$WLYRVILQDQFHLURV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

9DORUFRQWiELO


1RWD([SOLFDWLYD 1tYHO











3DVVLYRVILQDQFHLURV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU






















2VYDORUHVGHVVHVLQVWUXPHQWRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmRGLIHUHPVLJQLILFDWLYDPHQWH
GRVYDORUHVMXVWRV

x &RQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV H FUpGLWRV GLYHUVRV IRUQHFHGRUHV VH DSUR[LPDP GH VHX UHVSHFWLYR
YDORUFRQWiELOHPJUDQGHSDUWHGHYLGRDRYHQFLPHQWRQRFXUWRSUD]RGHVWHVLQVWUXPHQWRV
x $UUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV IRUQHFHGRUHV H FRQWDV D SDJDU VmR FRUULJLGRV FRQIRUPH FRQWUDWR H
UHSUHVHQWDPRVDOGRDVHUOLTXLGDGRQDGDWDGRHQFHUUDPHQWRGDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV

D &RQVLGHUDo}HVVREUHULVFRV

+LHUDUTXLD

$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHPFXVWRDPRUWL]DGRRXDYDORUMXVWRFRQWUDUHVXOWDGR
EDVHLDVHQRPRGHORGHQHJyFLRVHQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RGHFDL[DHVSHUDGRSHOD&RPSDQKLD
SDUDFDGDLQVWUXPHQWR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

2YDORUMXVWRGHXPWtWXORFRUUHVSRQGHDRVHXYDORUGHYHQFLPHQWR YDORUGHUHVJDWH WUD]LGRDYDORU
SUHVHQWHSHORIDWRUGHGHVFRQWR UHIHUHQWHjGDWDGHYHQFLPHQWRGRWtWXOR REWLGRGDFXUYDGHMXURVGH
PHUFDGRHPUHDLV2VWUrVQtYHLVGHKLHUDUTXLDGHYDORUMXVWRVmR

x 1tYHO3UHoRVFRWDGRVHPPHUFDGRDWLYRSDUDLQVWUXPHQWRVLGrQWLFRV
x 1tYHO  ,QIRUPDo}HV REVHUYiYHLV GLIHUHQWHV GRV SUHoRV FRWDGRV HP PHUFDGR DWLYR TXH VmR
REVHUYiYHLVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRGLUHWDPHQWH FRPRSUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRVGRV
SUHoRV H
x 1tYHO,QVWUXPHQWRVFXMRVIDWRUHVUHOHYDQWHVQmRVmRGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR

L  5LVFRGHFUpGLWR

([SRVLomRDRULVFRGHFUpGLWR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV












$&RPSDQKLDUHVWULQJHDH[SRVLomRDULVFRVGHFUpGLWRDVVRFLDGRVjFDL[DHDRVHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
HIHWXDQGR VHXV LQYHVWLPHQWRV HP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DYDOLDGDV FRPR GH SULPHLUD OLQKD H FRP
UHPXQHUDomRHPWtWXORVGHFXUWRSUD]R

&RPUHODomRDFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVD&RPSDQKLDUHVWULQJHDVXDH[SRVLomRDULVFRVGHFUpGLWR
SRUPHLRGDVHOHWLYLGDGHGHFOLHQWHVHGHDQiOLVHVGHFUpGLWRFRQWtQXD
$GLFLRQDOPHQWHLQH[LVWHPKLVWyULFRVUHOHYDQWHVGHSHUGDVSRUPHLRGHDFRPSDQKDPHQWRGRVOLPLWHV
LQGLYLGXDLVGHSRVLomRDILPGHPLQLPL]DUHYHQWXDLVSUREOHPDVGHLQDGLPSOrQFLDFRPHVVDVFRQWDVD
UHFHEHU

LL 5LVFRGHWD[DGHMXURV

'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHUJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGHWD[DV
GHMXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV$&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVFRP
GHULYDWLYRVSDUDDSURWHomRQDYDULDomRGHWD[DGHMXURV$VWD[DVGHMXURVFRQWUDWDGDVVREUHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVHVWmRPHQFLRQDGDVQD1RWDQ

LLL 5LVFRFRPWD[DGHFkPELR

2ULVFRDVVRFLDGRGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDYLUDLQFRUUHUHPSHUGDVSRUFDXVDGH
IOXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELRTXHDXPHQWHPRVYDORUHVFDSWDGRVQRPHUFDGR

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDPRQLWRUDSHULRGLFDPHQWHDH[SRVLomROtTXLGDGHDWLYRVHSDVVLYRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUDSRUpPQmRSRVVXLRSHUDo}HVFRPGHULYDWLYRVSDUDSURWHomRQDYDULDomRGHWD[D
GHFkPELR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

LY 5LVFRGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRILQDQFHLUR 

'HFRUUHGDHVFROKDHQWUHFDSLWDOSUySULR DSRUWHVGHFDSLWDOHUHWHQomRGHOXFURV HFDSLWDOGHWHUFHLURV
TXHD&RPSDQKLDID]SDUDILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV3DUDPLWLJDURVULVFRVGHOLTXLGH]HDRWLPL]DomR
GRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGRFDSLWDODVXD$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDSHUPDQHQWHPHQWHRVQtYHLVGH
HQGLYLGDPHQWRGHDFRUGRFRPVXDSROtWLFDLQWHUQD

E 9DORUL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2VSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVVmRGHVFULWRVDVHJXLUEHPFRPRRVFULWpULRV
SDUDVXDYDORUL]DomR

L &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2YDORUGHPHUFDGRGHVVHVDWLYRVQmRGLIHUHGRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV$VWD[DVSDFWXDGDVUHIOHWHPDVFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGR

LL &RQWDVDUHFHEHU

2VVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRDYDOLDGRVQRPRPHQWRLQLFLDOSHORYDORUSUHVHQWHTXDQGR
DSOLFiYHOHGHGX]LGDVGDSURYLVmRSDUDFUpGLWRVHVSHUDGRV

F $QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHVREUHRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$&RPSDQKLDHIHWXDWHVWHVGHDQiOLVHVGHVHQVLELOLGDGHHODERUDGRVFRPEDVHQDH[SRVLomROtTXLGD
jV WD[DV YDULiYHLV GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV DWLYRV H SDVVLYRV GHULYDWLYRV H QmR GHULYDWLYRV
UHOHYDQWHVHPDEHUWRQRILPGRSHUtRGRGHVWHUHODWyULRDVVXPLQGRTXHRYDORUGRVDWLYRVHSDVVLYRVD
VHJXLUHVWLYHVVHHPDEHUWRGXUDQWHWRGRRSHUtRGRDMXVWDGRFRPEDVHQDVWD[DVHVWLPDGDVSDUDXP
FHQiULRSURYiYHOGRFRPSRUWDPHQWRGRULVFRTXHFDVRRFRUUDSRGHJHUDUUHVXOWDGRVDGYHUVRV

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRULVFRGHWD[DGHMXURVHYDULDo}HVPRQHWiULDV

$&RPSDQKLDGHVHQYROYHXDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHFRPRREMHWLYRGHPHQVXUDURLPSDFWRGHWD[DV
GHMXURVSyVIL[DGDVHGHYDULDo}HVPRQHWiULDVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVH[SRVWRVD
WDLVULVFRV
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

3DUDRFHQiULREDVHIRUDPFRQVLGHUDGRVRVVDOGRVH[LVWHQWHVQDVUHVSHFWLYDVFRQWDVHIRUDPGHILQLGRV
FHQiULRVGLIHUHQWHV&RPEDVHHPSURMHo}HVGLYXOJDGDVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVR&',PpGLR
HPGHPDLRGHpGHDRDQRHGHDRDQRHPHIRLGHILQLGRFRPRFHQiULR
SURYiYHO FHQiULR, $SDUWLUGHOHIRUDPFDOFXODGDVYDULDo}HVGH FHQiULR,, H FHQiULR,,, 

2SHUDomR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5HFHLWDILQDQFHLUD
2SHUDomR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5HFHLWDILQDQFHLUD

6DOGRVHPPDLR 5LVFR
&HQiULR3URYiYHO ,  &HQiULR ,,  &HQiULR ,,, 



 5HGXomR&',





6DOGRVHP
5LVFR
&HQiULR3URYiYHO ,  &HQiULR ,,  &HQiULR ,,, 
 5HGXomR&',










5LVFRGHOLTXLGH]

2ULVFRGHOLTXLGH]HYLGHQFLDDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPOLTXLGDUDVREULJDo}HVDVVXPLGDV1mR
KiULVFRGHVROYrQFLDGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHPGHPDLRGHHGHGH]HPEURGHSDVVLYRVFRPULVFRGH
OLTXLGH]

*HVWmRGHFDSLWDO

2V REMHWLYRV GD &RPSDQKLD DR DGPLQLVWUDU VHX FDSLWDO VmR RV GH VDOYDJXDUGDU D FDSDFLGDGH GH
FRQWLQXLGDGH GDV RSHUDo}HV SDUD RIHUHFHU UHWRUQR DRV DFLRQLVWDV H EHQHItFLRV jV RXWUDV SDUWHV
LQWHUHVVDGDVDOpPGHPDQWHUXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOLGHDOSDUDUHGX]LUFXVWRHPD[LPL]DURVUHFXUVRV
SDUD DSOLFDomR HP QRYDV WHFQRORJLDV PHOKRULDV GH SURFHVVRV H PpWRGRV DYDQoDGRV GH JHVWmR $
HVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDFRQVLVWHHPSDVVLYRVILQDQFHLURVFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DH
WtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV

3HULRGLFDPHQWH D $GPLQLVWUDomR UHYLVD D HVWUXWXUD GH FDSLWDO H VXD KDELOLGDGH HP OLTXLGDU RV VHXV
SDVVLYRV WRPDQGR DV Do}HV QHFHVViULDV TXDQGR D UHODomR HQWUH HVVHV VDOGRV DSUHVHQWDU
GHVHTXLOtEULRVUHOHYDQWHV


 &REHUWXUDGHVHJXURV

&REHUWXUD
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRYHQGDYDOHGDQRVHOpWULFRVHRXWURV
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRYHQGDYDOHGDQRVHOpWULFRVHRXWURV

9HQFLPHQWR




9DORUGDFREHUWXUD






$&RPSDQKLDWHPFRPR SROtWLFDFRQWUDWDUFREHUWXUDGHVHJXURV LPRELOLiULRV SDUDVHXV HVFULWyULRV H
RXWUDVQHFHVVLGDGHVSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVVXILFLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVHOHYDP
HPFRQVLGHUDomRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHHRJUDXGHULVFRHQYROYLGR
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7RS'RZQ&RQVXOWRULD 3URMHWRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDV
(PGHPDLRGHHGHHGHGH]HPEURGH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

 (YHQWRVVXEVHTXHQWHV

(P  GH MXQKR GH  D ,QWHUSOD\HUV 6ROXo}HV ,QWHJUDGDV 6$ WRUQRXVH VyFLD GD 7RS 'RZQ
DGTXLULQGRGD&RPSDQKLDSHUWHQFHQWHVDRVVyFLRVUHWLUDQWHV/XLV)UHLUH0DFKDGR  9HUD
0DULD%RQLQL)UHLUH0DFKDGR  H-RVp$\PEHUrGH$OPHLGD-~QLRU  

$SDUWLFLSDomRGD,QWHUSOD\HUVWHPFRPRREMHWLYRDDPSOLDomRGRVQHJyFLRVH[LVWHQWHVHGDFULDomRH
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHRXVHUYLoRVHPHVSHFLDOSDUDRVHWRUPpGLFRHRXWURVVHWRUHV
FRUUHODWRV
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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Carlos Alberto de Castro Dutra

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1. Declaração do Diretor Presidente
Não aplicável, tendo em vista que a declaração do Diretor Presidente e de Relações com
Investidores já se encontra descrita no item 1.3 abaixo.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2. Declaração do Diretor de Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que a declaração do Diretor Presidente e de Relações com
Investidores já se encontra descrita no item 1.3 abaixo.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Carlos Alberto de Castro Dutra, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG
nº 7.925.798-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob o nº 425.685.100-30], na qualidade de Diretor Presidente e de Relações com
Investidores da Interplayers Soluções Integradas S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 05.347.060/0001-07, com
sede e foro na Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 1566, Jurubatuba, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04696-000 (“Companhia”), para fins do item 1 do formulário de referência da Companhia,
declara, na data deste formulário de referência, que: (i) reviu o formulário de referência; (ii) todas as
informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts.
14 a 19; e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ela emitidos.

____________
___________________________________________
CARLOS ALBERTO DE CASTRO DUTRA
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Ernest & Young Auditores Independentes S/S
61.366.936/0001-25
17/10/2018
Serviços relacionados: (i) à auditoria independente das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo
International Accounting Standard Board (IASB) e revisão das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas relativas aos períodos de três e seis meses findos, respectivamente, em 31 de março e 30 de junho de 2021 e
referente ao período de nove meses a findar-se em 30 de setembro de 2021; e (ii) emissão de carta conforto nos moldes do
padrão previsto na CTA 23 - Emissão de Carta de Conforto em Processo de Oferta de Títulos e Valores Mobiliários (“CTA 23”)
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Pelos serviços prestados durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a remuneração total do auditor
independente foi de R$ 221.641,13 (incluindo impostos), referente à auditoria independente das demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS).
Não aplicável
Não aplicável

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Luiz Carlos Marques

Nome responsável técnico
13/07/2021

043.982.278-57
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Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 – Torre Norte, 7º, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04543-011, Telefone (11) 25733722, e-mail: luizcarlos.marques@br.ey.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

471-5

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 2.
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1,147750
0,203300
0,20

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

10.570.000,00

Resultado Líquido
52.000.000

33.889.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

61.631.000,00

142.980.000,00

59.683.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2021)

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

0,19

0,191100

1,067885

52.000.000

9.935.000,00

45.172.000,00

89.649.000,00

83.079.000,00

55.530.000,00

Exercício social (31/12/2020)
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0,06

0,064800

0,934923

52.000.000

3.367.000,00

33.695.000,00

78.317.000,00

71.037.000,00

48.616.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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0,07

0,070200

1,035865

52.000.000

3.649.000,00

31.011.000,00

67.948.000,00

68.476.000,00

53.865.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis
(a)

Informar o valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e 2020 e nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 as seguintes medições não contábeis:
Período de seis meses findo
em 30 de junho de
(Em milhares de reais,
exceto %)

2021

Exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de

2020

2020

2019

2018

EBITDA

19.387

7.271

20.932

10.539

10.426

Margem EBITDA

31,5%

17,2%

23,3%

13,5%

15,3%

EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes
de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada pela
Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527/12.
O EBITDA representa a geração operacional de caixa da Companhia, ou seja, indica a capacidade da
empresa em gerar caixa a partir de seus ativos operacionais, consistindo no lucro líquido adicionado
pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro
líquido e pelas despesas com depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pela divisão
do EBITDA pela receita operacional líquida.
O EBITDA não é medida de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(“BRGAAP”) e nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial
Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e não
representa os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, portanto, não é uma medida alternativa
aos resultados ou fluxos de caixa.
A Companhia utiliza o EBITDA e a Margem EBITDA como medidas de performance para efeito
gerencial e para comparação com empresas similares. Embora o EBITDA possua um significado
padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 527/12, a Companhia não pode
garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão.
Nesse sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM nº 527/12 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 nº 527/12 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o
significado padronizado instituído pela Instrução CVM nº 527/12.
Por fim, a Margem EBITDA não é medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil
nem pelas IFRS, e, portanto, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas
com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.

388
PÁGINA: 8 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

3.2 - Medições Não Contábeis

(b)

Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações

financeiras auditadas
Período de seis meses findo

Exercícios sociais encerrados em 31 de

em 30 de junho de

dezembro de

(Em milhares de reais, exceto %)

2021

2020

2020

2019

2018

Lucro líquido do período/exercício

10.570

2.718

9.935

3.367

3.649

(+) Imposto de renda e contribuição

5.683

1.675

5.426

24

1.766

334

130

620

1.168

(259)

(+) Depreciação/amortização

2.800

2.748

4.951

5.980

5.270

EBITDA

19.387

7.271

20.932

10.539

10.426

Receita operacional líquida

61.631

42.386

89.649

78.317

67.948

Margem EBITDA

31,5%

17,2%

23,3%

13,5%

15,3%

social
(+/-) Receitas financeiras líquidas

(c)

Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a

correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
A Companhia entende que o EBITDA e a Margem EBITDA são as medidas mais apropriadas para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações porque mostram
a performance operacional a partir das atividades genuinamente ligadas ao seu objeto social, sendo
utilizadas internamente como medidas para avaliar produtividade e eficiência e demonstrando-se
úteis para avaliar o desempenho econômico-financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia
acredita que o EBITDA e a Margem EBITDA oferecem aos investidores uma melhor compreensão da
sua capacidade de cumprir com suas obrigações e sua capacidade de obter novos financiamentos
para seus investimentos e capital de giro.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Ocorreram os seguintes eventos após as últimas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021:
Aquisição de ações da Conecta Médico S.A. (“Conecta”)
Em 30 de julho de 2021 através do Termo de Aditamento e Fechamento do Acordo de Compra e
Venda, Investimento e Outras Avenças a Companhia adquiriu 3.000 ações da Conecta, que
representam 25% de participação no seu capital.
O valor total da operação é de R$ 1.800 mil, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 450 mil no ato,
(ii) R$ 1.350 mil a serem pagos em 4 parcelas iguais de 337,5 mil no ato, 90, 180 e 270 dias. As
parcelas do Preço de Compra não serão atualizadas.
A Conecta é uma plataforma de Telemedicina que integra médicos, pacientes e todo o sistema da
saúde. A empresa é nova com operações a partir de 2020. Arquitetura e estrutura do sistema foi
desenvolvida em uma plataforma moderna e flexível programada para integrações com múltiplos
sistemas e aplicações e projetada para suportar os diversos recortes de geração de receitas e
atendimento às demandas dos clientes e mercado.
Participação (“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli
A Companhia, em 01 de julho de 2021, realizou um contrato de participação de investidora
(“investimento anjo”) na empresa Future Health Content Eireli, no valor total de R$ 510 mil, com o
objetivo de promover o marketing e a marca da Companhia junto a profissionais e participantes no
segmento de saúde e bem-estar. Foi feito um adiantamento no valor de R$ 150 mil e o investimento
restante tem como previsão o pagamento de R$ 100 mil em julho de 2021, R$ 100 mil em setembro
de 2021, R$ 80 mil em janeiro de 2022 e R$ 80 mil em maio de 2022.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
2020

2019

2018

(a) Regras sobre
retenção de lucros

Além das reservas legais, o
estatuto social da Companhia
prevê que até 5% do lucro
líquido do exercício pode ser
destinado para a constituição da
reserva legal, até que ela atinja
os limites fixados em lei, e que o
valor necessário pode ser
destinado, quando for o caso,
para a constituição da reserva
para contingências, nos termos
do art. 195 da Lei nº 6.404/76.

Além das reservas legais, o
estatuto social da Companhia
prevê que até 5% do lucro
líquido do exercício pode ser
destinado para a constituição da
reserva legal, até que ela atinja
os limites fixados em lei, e que o
valor necessário pode ser
destinado, quando for o caso,
para a constituição da reserva
para contingências, nos termos
do art. 195 da Lei nº 6.404/76.

Além das reservas legais, o
estatuto social da Companhia
prevê que até 5% do lucro
líquido do exercício pode ser
destinado para a constituição da
reserva legal, até que ela atinja
os limites fixados em lei, e que o
valor necessário pode ser
destinado, quando for o caso,
para a constituição da reserva
para contingências, nos termos
do art. 195 da Lei nº 6.404/76.

(a.i) Valores das
retenções de lucros

Reserva legal: R$ 497.000,00
Reserva
de
Lucros:
R$
6.417.000,00

Reserva legal: R$ 168.000,00
Reserva
de
Lucros:
R$
5.417000,00

Reserva legal: R$ 182.000,00
Reserva
de
Lucros:
R$
1.886.000,00

(a.ii) Percentuais
em relação aos
lucros totais
declarados

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, os
percentuais das retenções em
relação ao lucro total declarado
foram os seguintes: (i) 5,0%
destinados a reserva legal; e (ii)
64,6% destinados a reserva de
lucros

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, os
percentuais das retenções em
relação ao lucro total declarado
foram os seguintes: (i) 5,0%
destinados a reserva legal; e (ii)
160,9% destinados a reserva de
lucros

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, os
percentuais das retenções em
relação ao lucro total declarado
foram os seguintes: (i) 5,0%
destinados a reserva legal; e (ii)
51,7% destinados a reserva de
lucros

(b) Regras sobre
distribuição de
dividendos

O estatuto social da Companhia
prevê que pelo menos 25% do
lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos do artigo
202 da Lei 6.404/76, seja
anualmente distribuído aos
acionistas a título de dividendo
obrigatório.

O estatuto social da Companhia
prevê que pelo menos 25% do
lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos do artigo
202 da Lei 6.404/76, seja
anualmente distribuído aos
acionistas a título de dividendo
obrigatório.

O estatuto social da Companhia
prevê que pelo menos 25% do
lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos do artigo
202 da Lei 6.404/76, seja
anualmente distribuído aos
acionistas a título de dividendo
obrigatório.

(c) Periodicidade
das distribuições de
dividendos

A política de distribuição de
dividendos segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo também a Companhia,
por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanço
semestral e declarar dividendos
à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o Conselho de
Administração poderá declarar
dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral.

A política de distribuição de
dividendos segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo também a Companhia,
por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanço
semestral e declarar dividendos
à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o Conselho de
Administração poderá declarar
dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral.

A política de distribuição de
dividendos segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo também a Companhia,
por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanço
semestral e declarar dividendos
à conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o Conselho de
Administração poderá declarar
dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral.

(d) Restrições à
distribuição de
dividendos

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

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

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, não há
restrições quanto à distribuição
de dividendos pela Companhia.
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(e) Se o emissor
possui uma política
de destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando órgão
responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso o
emissor divulgue a
política, locais na
rede mundial de
computadores onde
o documento pode
ser consultado

2020

2019

2018

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, a
Companhia não possuía uma
política de destinação de
resultados formalizada, sendo a
destinação
dos
resultados
regida pelo Estatuto Social da
Companhia.

No exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, a
Companhia não possuía uma
política de destinação de
resultados formalizada, sendo a
destinação
dos
resultados
regida pelo Estatuto Social da
Companhia.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia não possuía uma
política de destinação de
resultados formalizada, sendo a
destinação
dos
resultados
regida pelo Estatuto Social da
Companhia.
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Ordinária

Dividendo Obrigatório

Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

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

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

2.484.000,00

Montante

19/02/2021

Pagamento dividendo

02/02/2021

6.914.000,00

3.021.000,00

17,891230

32,008900

9.438.000,00

Exercício social 31/12/2020

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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843.000,00

Montante

09/04/2020

Pagamento dividendo

08/04/2020

2.525.000,00

842.000,00

6,925703

26,320725

3.199.000,00

Exercício social 31/12/2019

912.000,00

Montante
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15/04/2019

Pagamento dividendo

11/04/2019

2.068.000,00

1.581.000,00

6,774343

45,601384

3.467.000,00

Exercício social 31/12/2018
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Em ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2021 para rerratificação da
ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 11 de abril de 2019, da ata da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 08 de abril de 2020, da Assembleia Geral Extraordinária
da companhia de 02 de fevereiro de 2021 e da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de
15 de abril de 2021, foi aprovada:
(a) a retificação do montante da destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de
2018, que consta na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 11 de
abril de 2019, às 09:00 horas (“AGOE de 11.04.2019”). Em decorrência da retificação, a deliberação do
item (A) (ii) passou a ser lida conforme abaixo:

“(ii) a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$
3.649.021,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, e vinte e um reais), sendo: (a)
5% (cinco por cento), no montante de R$ 182.451,00 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos
e cinquenta e um reais), para a constituição da reserva legal; (b) 25% (vinte e cinco por cento),
no montante de R$ 912.255,00 (novecentos e doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais),
para distribuição como dividendo obrigatório anual aos acionistas; (c) o montante de R$
668.735,00 (seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais) para distribuição
como dividendo complementar aos acionistas; e (d) o saldo restante, no montante de R$
1.885.579,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais),
transferido para a conta de reserva de lucros, na forma do disposto nos parágrafos 1, 2º e 3º
do artigo 23 do Estatuto Social, para eventual posterior distribuição como proventos aos
acionistas;”
(b) a retificação do montante da destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de
2019, que consta na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 08 de
abril de 2020, às 09:00 horas (“AGOE de 08.04.2020”). Em decorrência da retificação, a deliberação do
item (A) (ii) passou a ser lida conforme abaixo:

“(ii) a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$
3.367.152,00 (três milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais),
sendo: (a) 5% (cinco por cento), no montante de R$ 168.358,00 (cento e sessenta e oito mil,
trezentos e cinquenta e oito reais), para a constituição da reserva legal; (b) 25% (vinte e cinco
por cento), no montante de R$ 841.788,00 (oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta
e oito reais) para distribuição como dividendo obrigatório anual aos acionistas; e (c) o montante
de R$ 2.357.006,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil e seis reais) para distribuição
como dividendo complementar aos acionistas. Foram, ainda, declarados dividendos
complementares no valor de R$ 5.417.037,00 (cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil,
trinta e sete reais), com base no saldo da reserva de lucros;”
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(c) a retificação do montante da destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de
2020, que consta na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 15 de
abril de 2021, às 09:00 horas (“AGOE de 15.04.2021”). Em decorrência da retificação, a deliberação do
item (A) (ii) passou a ser lida conforme abaixo:

“(ii) a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$
9.934.935,00 (nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais),
sendo: (a) 5% (cinco por cento), no montante de R$ 496.747,00 (quatrocentos e noventa e
seis mil, setecentos e quarenta e sete reais), para a constituição da reserva legal; (b) 25%
(vinte e cinco por cento) no montante de R$ 2.483.734,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, setecentos e trinta e quatro reais), para distribuição como dividendo obrigatório anual
aos acionistas; (c) o montante de R$ 537.647,00 (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e
quarenta e sete reais) já declarados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de
fevereiro de 2021 a título de dividendos complementares, destinação essa neste ato
expressamente ratificada; e (d) o saldo restante, no montante de R$ 6.416.807,00 (seis milhões,
quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e sete reais), transferido para a conta de reserva de
lucros, na forma do disposto nos parágrafos 1, 2º e 3º do artigo 23 do Estatuto Social, para
eventual posterior distribuição como proventos aos acionistas. Os dividendos declarados nesta
data serão pagos até 31 de dezembro de 2021 pela Companhia aos seus acionistas,
proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da Companhia nesta data,
em moeda corrente nacional.”
(d) a retificação do montante da distribuição de dividendos intermediários, como antecipação da
distribuição do dividendo complementar anual aos acionistas, com base na reserva de lucros da
destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que consta na Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia (“AGE de 02.02.2021”). Em decorrência da retificação, a deliberação
do item 5. passou a ser lida conforme abaixo:

“5. Deliberações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da
Companhia, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos intermediários
no valor total de R$ 537.647,00 (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete
reais), com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2020,
referente ao lucro líquido apurado no exercício de 2020, os quais serão pagos em até 10 dias
úteis pela Companhia aos seus acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações
no capital social da Companhia, em moeda corrente nacional. Os dividendos ora declarados
serão complementares ao dividendo obrigatório apurado por ocasião da próxima Assembleia
Geral Ordinária de Acionistas da Companhia que deliberar sobre a aprovação das
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2020.”;
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(e) a declaração de dividendos no valor de R$ 6.416.807,00 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis
mil, oitocentos e sete reais), com base no saldo da reserva de lucros formada com parte do lucro
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, dos quais R$ 3.773.365,00 (três
milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais) já foram pagos em fevereiro
de 2021 e o remanescente, no valor de R$ 2.643.442,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e dois), serão pagos até 31 de dezembro de 2021 pela Companhia aos seus
acionistas na data da declaração, proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social
da Companhia nesta data, em moeda corrente nacional.
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81.860.000,00
27.549.000,00

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2021

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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0,49611021

1,37157985
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Quirografárias

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
44.000,00

44.000,00

Inferior a um ano

Quirografárias

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
91.000,00

91.000,00

Inferior a um ano

0,00

0,00

0,00

0,00

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 30 de junho de 2021.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2021)

3.8 - Obrigações
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0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos
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91.000,00

91.000,00

Total

44.000,00

44.000,00

Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 3. Para maiores informações sobre as
informações financeiras pro forma da Companhia, vide item 10.9 deste Formulário de Referência.
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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. Antes de tomar uma 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 descritos abaixo, bem como as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e respectivas notas explicativas da Companhia. Os negócios, situação
financeira e reputacional, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou a
reputação da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco
descritos a seguir, inclusive, mas não limitando, pelos impactos da COVID-19 nos negócios,
operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira e/ou reputacional da
Companhia, conforme apresentados no item 10.9 deste Formulário de Referência. O preço de
mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá sofrer uma queda em razão da
materialização de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais
investidores poderão perder todo ou parte substancial de 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 adversamente e de forma relevante os
seus negócios, situação financeira, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros
e/ou sua reputação. Riscos adicionais não conhecidos atualmente ou considerados irrelevantes pela
Companhia na data deste Formulário de Referência também poderão afetar adversamente a
Companhia e/ou o preço de emissão de seus valores mobiliários.
Para os fins deste item “4.1. 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” ou “afetará adversamente” 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, bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões
similares incluídas neste item “4.1. Fatores de Risco” e no item “4.2. Riscos de Mercado” devem ser
compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”,
determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros itens
deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”.

400
PÁGINA: 20 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

(a)

Riscos Relacionados à Companhia

A Companhia pode não conseguir acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico, a
descontinuação de tecnologias ultrapassadas, a criação de novas tecnologias de seu setor
de atuação, a modernização adequada de sua infraestrutura tecnológica para
desenvolver e integrar novos produtos e serviços e/ou o aperfeiçoamento de seus atuais
produtos e serviços, bem como pode não ser capaz de concorrer no seu setor de atuação
que é altamente competitivo, o que poderá afetar sua competitividade e causar um efeito
adverso relevante em seus resultados financeiros e operacionais.
O mercado de software e serviços, inclusive o nicho de sistemas tecnológicos de saúde no qual a
Companhia atua, caracteriza-se por constantes avanços tecnológicos, evolução dos padrões de
equipamentos de computação, desenvolvimento de softwares e de infraestrutura de comunicação,
crescente complexidade das necessidades dos clientes, frequentes melhorias na experiência do
usuário e lançamentos constantes de novos produtos. Assim, a fim de manter os negócios existentes
e atingir as suas metas de crescimento, a Companhia precisa, continuamente, desenvolver novos
serviços para atender às necessidades de seus clientes, o que exige tempo e recursos significativos,
que podem não estar disponíveis e ainda que estejam podem não levar aos resultados desejados.
Além disso, para ser competitiva nesse mercado, a Companhia deve ser capaz de manter a capacidade
de aperfeiçoar os softwares e serviços oferecidos atualmente, bem como de desenvolver novas
soluções para as demandas dos clientes.
O negócio da Companhia é altamente dependente da sua capacidade contínua de desenvolver
soluções e tecnologias adequadas, bem como de sua capacidade de (i) adaptação a rápidas mudanças
nas tecnologias; (ii) adaptação a mudanças nas necessidades e exigências de seus clientes e nas
tendências do mercado em que atua; (iii) introdução frequente de novos serviços, bem como de sua
reação quanto a incertezas sobre o ciclo de vida dos seus serviços existentes; e (iv) adaptação à
evolução das normas aplicáveis e desenvolvimentos tecnológicos imprevisíveis. A Companhia não
pode garantir que terá sucesso em qualquer dos fatores acima, o que poderá afetá-la adversamente.
A Companhia pode não ser capaz de prever, desenvolver ou implementar inovações tecnológicas em
seus softwares e serviços prestados, consequentemente, tornando-os obsoletos em comparação com
os oferecidos pelos seus competidores. Além disso, a Companhia não pode garantir que os softwares
e demais inovações tecnológicas que optou por desenvolver a permitirão competir de forma eficiente
nesse mercado. Nesse caso, a Companhia poderá ser incapaz de adaptar os softwares e serviços
oferecidos atualmente a novos padrões tecnológicos que poderão surgir no futuro, o que poderá
prejudicar a sua competitividade frente aos concorrentes e os resultados operacionais e financeiros
da Companhia.
Caso a Companhia deixe de desenvolver melhorias tecnológicas, de aperfeiçoar e de incrementar
seus produtos e serviços em tempo hábil, de identificar e traduzir adequadamente as necessidades
dos seus clientes ou de posicionar ou precificar seus produtos e serviços de modo a atender a
demanda do mercado, os clientes da Companhia poderão deixar de contratar serviços oferecidos pela
Companhia, ou a Companhia poderá perder sua competitividade no que diz respeito a atrair novos
clientes.
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A desatualização dos produtos e serviços oferecidos pela Companhia e a descontinuação de
tecnologias utilizadas pela Companhia em relação aos de seus concorrentes, poderá reduzir sua
receita e tornar necessário o investimento em novas tecnologias. Do mesmo modo, a Companhia
pode perder participação de mercado se as empresas com as quais compete introduzirem ou
adquirirem novos produtos que concorram com os seus ou adicionarem novas funcionalidades a
esses. A Companhia não pode assegurar que será capaz de manter um nível de investimento
necessário para promover e/ou continuar a modernizar sua infraestrutura tecnológica de tratamento
de dados ou que conseguirá incorporar as tecnologias necessárias em seus produtos e serviços de
forma a manter seus clientes ou atrair novos clientes, o que poderá restringir a capacidade da
Companhia de competir de maneira eficiente nos mercados em que atua e causar impacto material
na estratégia de negócios da Companhia e, por conseguinte, em seus resultados financeiros e
operacionais. Em virtude dessa dificuldade de competição, a Companhia pode eventualmente precisar
fazer novos investimentos em seus produtos, ou mesmo reduzir seus preços para concorrer com seus
concorrentes, o que poderia impactar a rentabilidade atualmente observada.
Quaisquer atrasos no desenvolvimento e lançamento de serviços novos ou melhorados ou atrasos
para manter o ritmo das contínuas evoluções tecnológicas podem afetar adversamente a capacidade
da Companhia de preservar a base de clientes existente e de atrair novos clientes, o que pode afetar
material e adversamente os negócios, resultados financeiros e funcionamento da Companhia.
Por fim, os padrões de protocolos de rede e internet, bem como os demais padrões adotados pelo
setor de atuação da Companhia, estão em constante evolução, não podendo a Companhia garantir
que os padrões utilizados no desenvolvimento de suas soluções permanecerão aptos a assegurar
eficiência na exploração de oportunidades comerciais nos mercados em que atua. Qualquer destes
eventos pode afetar negativa e substancialmente a receita, os resultados financeiros e a geração de
caixa da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de implementar com sucesso sua estratégia de
crescimento.
A execução bem sucedida da estratégia de crescimento da Companhia depende da superação de riscos
substanciais, incluindo, mas não limitados a, riscos relacionados à capacidade de (i) atrair e aumentar
a rede de clientes em uma indústria competitiva e em rápida evolução, inclusive possivelmente em
mercados internacionais onde a Companhia ainda não possui experiência operacional e enfrentará tanto
a concorrência local quanto os desafios macroeconômicos e políticos; (ii) desenvolver novos produtos
e funcionalidades; (iii) aprofundar o relacionamento e proximidade com os clientes existentes e oferecer
produtos e serviços adicionais a eles; (iv) rentabilizar todos os componentes da cadeia de valor;
(v) identificar e executar com sucesso fusões e aquisições geradoras de valor, bem como de
(vi) condições políticas e econômicas nacionais; (vii) cumprimento de leis e regulamentos existentes,
em especial aqueles relacionados ao setor de gestão e análise de dados. A Companhia não pode garantir
que terá sucesso em qualquer dos fatores acima, o que poderá afetá-la adversamente.
A Companhia pode não ser capaz de obter capital de giro adequado para financiar sua expansão, como
pretende, ou pode não dispor dos recursos operacionais ou técnicos necessários para executar sua
estratégia de crescimento da maneira planejada. Pode não ter pessoal e know-how suficientes para
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implementar os planos de crescimento, e pode enfrentar desafios regulatórios ou legais ao fazê-lo,
particularmente à medida em que a Companhia expande em novos mercados geográficos e/ou integra
novas operações e funcionalidades tanto através de fusões e aquisições como organicamente.
Caso experimentar estes ou outros problemas relacionados à sua expansão e ao desenvolvimento de
suas atividades, capacidade de fornecer resultados financeiros e operacionais em linha com suas
estimativas a Companhia pode ser prejudicada e, consequentemente, o preço de seus valores
mobiliários pode sofrer alguma alteração. Todos esses fatores teriam um efeito adverso material
sobre a Companhia e sobre seus valores mobiliários, não podendo, portanto, garantir que continuará
mantendo a rentabilidade histórica verificada em seus resultados.
As estratégias comerciais da Companhia são baseadas em estimativas e suposições que
podem vir a ser consideradas imprecisas, e podem não ser lucrativas por um prazo
indeterminado.
As estratégias comerciais da Companhia baseiam-se em suas atuais premissas e expectativas
relacionadas a eventos e tendências futuras, e essas premissas estão sujeitas a incertezas
econômicas, competitivas, políticas, regulatórias e operacionais, contingências e riscos, entre outros
fatores fora do controle da Companhia. Assim, a Companhia não pode assegurar que suas estimativas
e premissas estejam corretas, especialmente porque os setores médico e de saúde continuam a se
alterar rapidamente, especialmente no cenário atual como resultado da pandemia da COVID-19, que
persistentemente afeta de forma severa e negativa o Brasil.
A Companhia pode não ser capaz de alcançar a rentabilidade pretendida e, se o fizer, não pode
assegurar que será capaz de sustentar tal rentabilidade no futuro. O fracasso em alcançar ou sustentar
a lucratividade e/ou a ocorrência de escassez de fluxo de caixa pode afetar materialmente a Companhia.
Não pode igualmente assegurar que as suposições que fez em conexão com o desenvolvimento de sua
estratégia comercial estejam corretas e que será capaz de atingir as referidas estimativas. Os custos
reais, despesas, receitas, fluxos de caixa, margens de lucro e o nível de risco das operações da
Companhia podem ser significativamente diferentes daqueles nos quais as estratégias da Companhia
estão baseadas, de modo que o não atendimento de tais estimativas e suposições pode direta ou
indiretamente impactar negativamente os negócios e valores mobiliários da Companhia.
Determinados produtos e serviços oferecidos pela Companhia dependem de tecnologia
licenciada por terceiros e eventuais términos dessas licenças podem atrasar o
lançamento de produtos ou serviços ou sujeitar a Companhia ao pagamento de taxas de
licenciamento mais altas, o que poderá afetar sua reputação, sua condição financeira e
seus resultados.
A Companhia depende do licenciamento de certas tecnologias necessárias ao desenvolvimento dos
serviços por ela prestados, incluindo licenciamentos de softwares e plataformas tecnológicas. No
entanto, a Companhia não pode garantir que o acesso a licenças de código aberto ( open source) e
gratuitas utilizadas pela Companhia não será restringido no futuro ou, ainda, para as licenças obtidas
de terceiros de forma onerosa, que conseguirá renovar tais licenças no futuro ou que tais licenças
continuarão disponíveis para uso da Companhia em termos comercialmente razoáveis. A Companhia
atualmente utiliza softwares, linguagens de programação e/ou plataformas tecnológicas de terceiros
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(cujos principais fornecedores são Microsoft, Salesforce e Avaya), e não pode garantir que as licenças
firmadas junto a estes não serão rescindidas. Mudanças nas licenças de terceiros utilizadas pela
Companhia podem acarretar aumento relevante dos custos de licenciamento e/ou fazer com que os
serviços ou produtos contratados se tornem inoperantes ou tenham seu desempenho reduzido de
maneira relevante, o que poderá obrigar a Companhia a aumentar seus investimentos em pesquisa
e desenvolvimento visando assegurar a continuidade do desempenho de seus produtos e serviços, o
que poderá afetá-la adversamente.
Em caso de interrupção ou impossibilidade de uso das licenças tecnológicas utilizadas pela
Companhia, a Companhia pode não conseguir substituir tais tecnologias por outras com o mesmo
padrão de qualidade e performance ou pode incorrer em custos adicionais para tal substituição, o
que poderia causar um efeito adverso relevante nos negócios e resultados operacionais da
Companhia. Além disso, caso a Companhia seja impossibilitada de manter as licenças de uso, mas,
ainda assim, siga utilizando a tecnologia de terceiros, os titulares das referidas tecnologias podem
ajuizar ações judiciais em face da Companhia, demandando-lhe a abstenção de uso e o pagamento
de indenização.
O aumento dos custos de licenciamento para a Companhia ou a inoperância ou redução do
desempenho de seus produtos por término de licenças contratadas pode prejudicar o funcionamento
adequado de seus produtos e gerar repasse de custos para seus clientes, podendo causar danos a
sua reputação e relação comercial com os clientes, em sua condição financeira e seus resultados.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de
Proteção de Dados e legislações similares de outros países em que opera e poderá ser
afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
A Companhia obtém, armazena, processa e utiliza dados pessoais, tais como dados de clientes,
fornecedores e colaboradores no âmbito de suas operações comerciais, sobretudo dados pessoais
sensíveis de clientes no âmbito da prestação dos seus serviços. Portanto, está legalmente obrigada
a garantir que qualquer tratamento de dados pessoais e informações confidenciais, tais como,
processamento, utilização, armazenagem, disseminação, transferência ou eliminação sob a
responsabilidade da Companhia seja realizada de acordo com a legislação aplicável. Especialmente
em relação ao tratamento de dados pessoais, a Companhia deve observar as leis de proteção de
dados e privacidade aplicáveis.
Em 18 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018
– “LGPD”) que regula, de forma geral, as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais e o
direito à privacidade e proteção de dados, prevendo os direitos dos titulares de dados pessoais, as
hipóteses em que o tratamento de dados pessoais é permitido (bases legais), as obrigações e
requisitos relativos a incidentes de segurança de informação envolvendo dados pessoais e a
transferência e compartilhamento de dados pessoais, bem como prevê sanções para o
descumprimento de suas disposições, que variam de uma simples advertência e determinação da
exclusão dos dados pessoais tratados de forma irregular à imposição de multa ou proibição do
tratamento de dados pessoais. Especificamente para dados pessoais sensíveis, a LGPD ainda traz um
regramento prevendo obrigações adicionais a serem observadas.
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A LGPD também autorizou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”),
autoridade garantidora da observância das normas sobre proteção de dados, a qual foi formalmente
constituída no dia 5 de novembro de 2020. A aplicabilidade de sanções administrativas da LGPD
entrou em vigor em 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020.
Dessa forma, no âmbito administrativo, a Companhia está sujeita às seguintes penalidades, de forma
isolada ou cumulativa, caso não esteja em conformidade com a LGPD: (i) advertência, com indicação
do prazo para adoção de medidas corretivas; (ii) obrigação de divulgação de incidente, após
devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (iii) bloqueio temporário até a sua regularização
e/ou eliminação dos dados pessoais correspondentes à infração; (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 (cinquenta milhões de reais) por infração; (v)
suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período
máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; (vi) proibição parcial ou total do exercício
de atividades relacionadas ao tratamento de dados.
Independentemente da aplicabilidade das sanções administrativas da LGPD, o descumprimento de
quaisquer disposições previstas na LGPD 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 também, na legislação setorial sobre proteção de dados vigente, como o Código de Defesa do
Consumidor e o Marco Civil da Internet; 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 (como a Senacon e
Procons) e outros órgãos fiscalizadores (Ministérios Públicos), uma vez que estes já têm atuado neste
sentido, antes mesmo da vigência da LGPD e do início da atuação da ANPD, especialmente em casos de
incidentes de segurança que resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Além disso, diversos artigos da LGPD possuem previsão de regulamentação por parte da ANPD.
Eventuais novas regulamentações podem invalidar ou restringir contratos atualmente vigentes que
permitem o acesso da Companhia a dados pessoais caso esse acesso esteja em desconformidade
com a regulamentação aplicável.
Ainda, a Companhia poderá ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos
causados por ela e ser considerada solidariamente responsável por tais danos causados por suas
subsidiárias, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD. Nesse sentido, se
a Companhia não conseguir usar medidas de segurança da informação suficientes para proteger os
dados pessoais que gerencia e armazena, ou ainda, manter a conformidade com a LGPD e a legislação
aplicável nas jurisdições onde opera, poderá incorrer em custos e/ou penalidades relevantes que
podem ter um efeito negativo na sua reputação e em seus resultados operacionais.
Desta forma, a ausência de medidas suficientes para proteção dos dados pessoais, bem como a
inadequação à legislação aplicável e incertezas quanto a interpretação da LGPD e outras leis similares
aplicáveis pelo Poder Judiciário e outras autoridades regulatórias (e.g., Senacon, Procons, Ministérios
Públicos estaduais, dentre outros), podem acarretar em multas, divulgação de incidentes para o
mercado, remoção dos dados pessoais da base da Companhia e até a suspensão de suas atividades,
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o que poderá afetar negativamente sua reputação e seus resultados e, consequentemente, o valor
de suas ações.

A Companhia está sujeita a penalidades por descumprimento das obrigações previstas
no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) na provisão de conexão à internet e de
aplicações de internet.
Se houver descumprimento das obrigações previstas no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)
sobre a neutralidade de rede, a guarda e disponibilização de registros de conexão e de acesso a
aplicações de internet, a Companhia estará sujeita às penalidades constantes do artigo 12 de referida
lei, que incluem advertência, multa de até 10% do faturamento do grupo no Brasil e suspensão ou
proibição do exercício de suas atividades. Ainda, a Companhia estará sujeita a possíveis indenizações
a terceiros prejudicados pelo descumprimento da lei. A eventual incidência das penalidades previstas
na referida lei pode afetar o desempenho econômico da Companhia e o cumprimento de eventuais
acordos comerciais com terceiros.
A Companhia e seus fornecedores estão sujeitos a falhas e interrupções em seus serviços,
sistemas e software, incidentes de segurança cibernética, e outros eventos similares, que
podem resultar em falha do sistema de segurança da Companhia de proteção das
informações confidenciais de seus clientes e de sua respectiva rede e impactar adversamente
a Companhia resultando em perda substancial de seus negócios, na aplicação de sanções
regulatórias, em responsabilização legal e/ou em danos à sua reputação.
As operações da Companhia dependem de sistemas automatizados e informatizados para operar seus
negócios, incluindo o sistema de pontos de venda, sistemas de logística e de comunicação, e outros
vários aplicativos usados para gerar relatórios de desempenho comercial e financeiro.
Consequentemente, a Companhia conta com os seus sistemas de tecnologia da informação para
processar, transmitir e armazenar informações e dados pessoais eletrônicos, bem como para se
comunicar com consumidores e fornecedores, sendo que tais sistemas poderão estar sujeitos a falhas.
O setor de atividade da Companhia exige uma estrutura tecnológica altamente complexa e depende
da operação ininterrupta e eficiente dos seus sistemas, incluindo os sistemas de software, nuvem
pública, internet, telecomunicações e sistemas de terceiros. Os sistemas de back office e de tecnologia
da informação da Companhia, quais sejam links de internet para clientes, telefonia fixa e móvel,
aplicativos e diversos softwares de operação da produção da Companhia, banco de dados e ambiente
de nuvem para armazenamento (cloud services), sistema de manutenção dos servidores
remotamente, entre outros, são complexos e fornecidos por terceiros.
Adicionalmente, no curso normal de seus negócios, as atividades da Companhia estão vinculadas à
gestão e análise de dados pessoais confidenciais de seus clientes (incluindo dados de saúde,
cadastrais, financeiros, pessoais e comerciais). Assim, a segurança de suas redes e sistemas de
tecnologia, a transmissão segura de informações confidenciais, o armazenamento seguro de tais
dados, bem como o tratamento e a manutenção desses dados constituem elementos essenciais para
as operações e estratégias de negócios da Companhia.
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A Companhia está sujeita a falhas e interrupções totais ou parciais em seus serviços, sistemas e

softwares, bem como aqueles de fornecedores terceiros, inclusive em decorrência de eventos que
estão fora de seu controle, tais como: (a) falhas elétricas ou de telecomunicações; (b) colapsos nos
sistemas abastecedores; (c) falhas nos sistemas automatizados ou outros eventos que afetem
terceiros com os quais são realizados negócios; bem como (d) eventos atípicos relacionados a
problemas sociais, políticos e desastres naturais, tais como greves, enchentes, abalos sísmicos, crises
de abastecimento, bloqueio de vias de acesso, instabilidades geopolíticas, entre outros.
A possibilidade de ocorrência de uma falha pode se majorar durante a pandemia de COVID-19,
inclusive em decorrência da implementação de home office para os empregados da Companhia.
Assim, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, como por
exemplo no sistema de teletrabalho, apuração e contabilização do faturamento, causadas por
acidentes, mau funcionamento ou atos mal-intencionados, podem ocasionar impactos no nosso
funcionamento corporativo, comercial e operacional, o que pode afetar negativamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia, além de afetar adversamente a sua imagem e confiabilidade
junto ao mercado. Ataques cibernéticos e técnicas de fraudes online (como phishing) têm se tornado
cada vez mais comuns, sofisticados e difusos, de modo que a Companhia não pode garantir que não
será afetada por tais ataques e/ou fraudes.
A segurança de suas redes e sistemas de tecnologia, a não interrupção de tais redes e sistemas, a
transmissão segura de informações confidenciais, o armazenamento seguro de tais dados, bem como
o tratamento e a manutenção desses dados constituem elementos essenciais para as operações e
estratégias de negócios da Companhia. As operações e, consequentemente, os resultados da
Companhia podem ser adversamente impactados caso ocorra qualquer interrupção no fornecimento
desses serviços, seja em razão de falhas, inclusive aquelas relacionadas à obtenção de consentimento
de terceiros (quando necessário) ou licenças para a propriedade intelectual utilizadas no equipamento
ou software que fabricam ou utilizam, e/ou de descumprimento por parte desses prestadores de
serviços de suas obrigações perante a Companhia.
Qualquer acesso não autorizado, perda ou divulgação não autorizada de dados, indisponibilidade de
acesso aos sistemas da Companhia, malware, phishing e outros eventos que possam ter um impacto
adverso na segurança de dados da Companhia poderão impactar negativamente sua reputação e suas
marcas, expondo a Companhia a litígios significativos (que podem sujeitar a Companhia ao pagamento
de indenização), multas regulatórias, outras penalidades, perdas de clientes e/ou danos à sua
reputação, o que poderá causar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros da Companhia. Tal
violação pode se caracterizar também como uma violação ao direito de privacidade, proteção de dados
e outras normas aplicáveis e resultar em exposição a contingências judiciais e financeiras significativas.
Indisponibilidades ou interrupções dos sistemas de informação também podem comprometer o sistema
de cobrança da Companhia, bem como outros sistemas internos por ela utilizados.
As medidas que a Companhia deverá tomar para investigar e sanar incidentes de segurança
cibernética podem exigir investimentos financeiros significativos e/ou serem insuficientes para repelir
ou mitigar os efeitos do incidente, o que poderá causar danos de imagem à Companhia, bem como
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um efeito adverso relevante em seus negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de
caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros.
Adicionalmente, a conclusão de investigação de incidentes de segurança cibernética poderá levar
tempo considerável não condizente com a velocidade necessária para o atendimento tempestivo pela
Companhia a seus clientes e, durante as investigações, pode não ser identificada toda a extensão do
dano ou a melhor forma de remediá-lo. A verificação de qualquer um dos referidos riscos poderá
causar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo
de caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros da Companhia.
As aplicações da Companhia são desenvolvidas nos sistemas operacionais em nuvem da Windows e
Microsoft Azure, que operam em diversos países do mundo, interligados por meio de uma rede global,
podendo ser vulneráveis a ações externas e sujeitas a danos advindos de diferentes fontes, incluindo
desastres naturais, falhas nas telecomunicações ou na rede, vírus, ataques cibernéticos e outras
falhas de segurança, de modo que as medidas preventivas adotadas pela Companhia podem não ser
suficientes.
Além disso, os contratos com os prestadores de serviços que fornecem à Companhia determinados
sistemas de informação por ela utilizados preveem que a falha no adimplemento da contraprestação
pecuniária poderá provocar a interrupção imediata destes serviços e/ou a sujeitar a Companhia a
multas pecuniárias e outras penalidades. Assim, se a Companhia não adimplir com suas obrigações
financeiras sob os referidos contratos, tais serviços poderão ser interrompidos por seus prestadores,
sem prejuízo de multas pecuniárias e outras penalidades que, individual ou conjuntamente, poderão
afetar adversamente, e de forma relevante, as operações e os resultados financeiros da Companhia.
Adicionalmente, se a Companhia não for capaz de manter ou renovar os contratos com os atuais
prestadores de serviços, poderá ter dificuldades na integração dos sistemas a novos prestadores, o
que pode gerar problemas operacionais e custos adicionais. Ainda, a Companhia pode não ser capaz
de realizar a substituição desses prestadores de serviços em tempo hábil ou de evitar falhas no
período de transição, o que também pode impactar adversamente as operações da Companhia. A
Companhia está sujeita às leis e normas que podem exigir notificação de incidentes de segurança a
órgãos reguladores, clientes ou empregados, assim como pode ter que reembolsar e/ou indenizar
terceiros em decorrência de danos provocados por violações ao sistema de segurança da Companhia,
situações que podem aumentar significativamente seus custos operacionais.
Eventuais erros cometidos pela Companhia na parametrização de indicadores, na programação de
sistemas, na elaboração de códigos, na utilização de algoritmos, poderão levar os clientes a resultados
adversos, podendo resultar em responsabilização da Companhia perante os clientes e demandas
indenizatórias por eles movidas contra a Companhia, além de rompimentos contratuais, com
consequências financeiras adversas e impactos negativos para sua imagem perante o mercado,
podendo os clientes buscar reparações por eventuais perdas decorrentes de tais falhas na esfera
judicial.
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A Companhia pode não ser capaz de lidar tempestivamente com as consequências de um
incidente de segurança cibernética, o que poderá resultar em dados adversos e
significativos à sua reputação e a seus resultados operacionais.
Qualquer acesso não autorizado, perda ou divulgação não autorizada de dados, indisponibilidade de
acesso aos sistemas da Companhia, e outros eventos que possam ter um impacto na segurança da
tecnologia de dados da Companhia e/ou de seus clientes, conforme aplicável, podem sujeitá-la a
litígios significativos, sanções regulatórias, perdas de clientes e danos à sua reputação.
A Companhia pode não ser capaz de lidar tempestivamente com as consequências de um incidente
de segurança cibernética, já que uma violação bem-sucedida aos seus sistemas, softwares ou
hardwares, redes e sistemas de tecnologia de dados ou outros ativos tecnológicos, pode ocorrer e
persistir por um longo período antes de ser devidamente detectada. Além disso, uma vez que
tentativas de ataques cibernéticos continuam evoluindo em dimensão e sofisticação, a Companhia
poderá não conseguir desenvolver ou obter meios para a neutralização de tais incidentes em tempo
hábil para evitar danos a seus produtos e à prestação de seus serviços.
As medidas que a Companhia deverá tomar para investigar e sanar incidentes de segurança
cibernética podem exigir investimentos financeiros significativos e/ou ser insuficientes para repelir ou
mitigar os efeitos do incidente, o que poderá causar danos de imagem à Companhia, bem como um
efeito adverso relevante em seus negócios, situação financeira, reputacional, resultados operacionais,
fluxo de caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros.
Adicionalmente, a conclusão de investigação de incidentes de segurança cibernética, com
informações completas e confiáveis sobre o incidente, poderá levar tempo considerável não
condizente com a velocidade necessária para o atendimento tempestivo, pela Companhia, a seus
clientes e, durante as investigações, pode não ser reconhecida toda a extensão do dano ou a melhor
forma de remediá-lo. A verificação de qualquer um dos referidos riscos poderá causar um efeito
adverso relevante nos negócios, situação financeira, reputacional, resultados operacionais, fluxo de
caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros da Companhia.
A Companhia opera majoritariamente com fornecedores específicos para utilização da
rede em que opera sua plataforma, podendo a rescisão ou modificação do contrato com
esses fornecedores prejudicar os negócios da Companhia.
A maior parte das aplicações da Companhia são desenvolvidas nos sistemas operacionais em nuvem
da Microsoft Azure, Salesforce e Avaya. Devido às especificações técnicas da plataforma utilizada em
sua operação, a Companhia e suas controladas dependem desses únicos fornecedores de cloud

services. Caso o fornecedor descontinue a prestação de serviços, interrompa a venda de tal serviço
ou aumente significativamente o valor de seus serviços, a Companhia poderá levar tempo até que
possa desenvolver suas soluções aplicações em uma nova plataforma de cloud services ou contratar
outro prestador de serviços, sendo que não pode garantir que terá sucesso em qualquer dessas
alternativas. Neste caso, a operação da plataforma da Companhia poderá ser afetada de forma
relevante e adversa, a Companhia poderá não ser capaz de, temporária ou adequadamente, prestar
serviços aos seus clientes e poderá ser obrigada a realizar investimentos não previstos ou contratar
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fornecedores que apresentem custos maiores do que os praticados atualmente, o que poderá
impactar negativamente a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia.
A falha ou incapacidade em proteger os seus direitos de propriedade intelectual poderá
ter impactos negativos nos negócios da Companhia.
O sucesso dos negócios da Companhia depende significativamente de sua capacidade de proteger e
defender os seus direitos de propriedade intelectual, inclusive os seus segredos comerciais. A
Companhia não pode garantir que as medidas adotadas para proteger os seus direitos de propriedade
intelectual serão suficientes ou que terceiros não infringirão ou não se apropriarão indevidamente
dos seus direitos de propriedade intelectual.
A Companhia utiliza e comercializa softwares de sua titularidade em suas atividades, os quais são
desenvolvidos internamente por seus empregados e/ou por terceiros desenvolvedores. A Companhia
pode estar sujeita a ações ajuizadas por ex-empregados reivindicando a titularidade sobre esses
programas de computador. O mesmo pode ocorrer em relação a prestadores de serviços contratados
para desenvolver os referidos softwares, caso os contratos com eles celebrados não prevejam
expressamente a cessão de seus direitos patrimoniais de autor à Companhia ou caso eles decidam
questionar tais disposições. Em ambas as hipóteses, a Companhia poderá ser condenada à abstenção
de uso dos softwares e ao pagamento de indenização.
A Companhia pode ser forçada a revisar, total ou parcialmente, produtos que eventualmente tenham
infringido direito de propriedade intelectual de terceiros e/ou pagar quantias significativas de
indenização, royalties ou licenciamento pelo uso de patentes, direitos autorais ou marcas de terceiros.
A propositura de uma ação ou a revisão de um produto que se encontra em violação dos direitos de
propriedade intelectual e/ou industrial de terceiros poderá afetar adversamente os resultados
operacionais, imagem e a demanda pelos serviços da Companhia.
Ainda, eventos como o indeferimento definitivo dos pedidos de registro de marca da Companhia
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") ou, ainda, o uso indevido ou não
autorizado de suas marcas registradas por terceiros podem diminuir o valor das marcas ou afetar a
reputação da Companhia. Há também o risco, ainda que por omissão, da Companhia não conseguir
renovar o registro de alguma de suas marcas em tempo hábil ou de que os seus concorrentes
contestem ou invalidem quaisquer marcas, existentes ou futuras, registradas ou licenciadas.
Ademais, é possível que terceiros consigam copiar ou subtrair, por engenharia reversa, parcela dos
produtos da Companhia ou de outra forma obter e utilizar sua propriedade intelectual, o que poderia
prejudicar a posição competitiva da Companhia e reduzir o valor de suas marcas e produtos. Nesse
caso, os negócios, a reputação e resultados operacionais da Companhia poderão ser afetados
negativamente.
Para mais informações sobre as marcas da Companhia, vide item 9.1(b) deste Formulário de
Referência.
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A Companhia está sujeita ao risco de processos baseados em alegações de quebra dos
direitos autorais de propriedade intelectual de terceiros.
A Companhia está sujeita a processos baseados em alegações de quebra dos direitos autorais de
propriedade intelectual de terceiros, devido, em parte, ao recente aumento do número de patentes
e direitos autorais de empresas de tecnologia. Nesse sentido, determinadas melhorias tecnológicas,
aperfeiçoamento, incremento de novas soluções e desenvolvimento de novos produtos feitos pela
Companhia, com padrões já desenvolvidos e registrados por outras empresas do setor de tecnologia
da informação podem submeter a Companhia a processos judiciais, administrativos, e arbitrais por
violação de direitos de propriedade intelectual, incluindo, mas não limitado a, marcas, programas de
computador, patentes e direitos autorais, que poderão impactar negativamente a reputação e
resultados da Companhia.
Adicionalmente, o monitoramento do uso não autorizado de propriedade intelectual, quando
realizado, demanda esforços e recursos significativos. Além disso, ocasionalmente, terceiros já podem
ter registrado ou adquirido direitos de marcas idênticas ou similares que atendam ao mesmo mercado
da Companhia. Litígios e disputas, administrativos, judiciais ou extrajudiciais dispendiosos e
demorados podem ser necessários para impor e determinar o escopo de direitos de propriedade
intelectual da Companhia, que não pode garantir que obterá êxito em tais litígios e disputas. Portanto,
o dispêndio de recursos e/ou o eventual insucesso com estes litígios podem impactar adversamente
os negócios e a reputação da Companhia.
O setor de atuação da Companhia é competitivo e a Companhia pode não ser capaz de
competir com sucesso contra concorrentes atuais e futuros.
A Companhia, juntamente com outras empresas do setor de serviços tecnológicos em saúde, compete
por clientes, produtos, serviços e outros aspectos importantes de seu negócio.
A Companhia enfrenta concorrência em vários aspectos de seus negócios e sua expectativa é de que
essa concorrência se intensifique no futuro, à medida que concorrentes existentes e novos introduzam
novos serviços ou aprimorem os serviços existentes e seus negócios continuem a evoluir. A
Companhia possui concorrentes em cadeias específicas com históricos operacionais mais longos,
bases de clientes maiores, maior reconhecimento de marca, maior experiência e relacionamentos
comerciais mais extensos em certas jurisdições e maiores recursos financeiros, técnicos e de
marketing. Os potenciais novos concorrentes ou os já existentes podem ser capazes de desenvolver
produtos e serviços mais bem recebidos pelos clientes ou podem ser capazes de responder com mais
rapidez e eficácia do que a Companhia a novas oportunidades ou mudanças, tecnologias,
regulamentações ou requisitos dos clientes.
Além disso, os concorrentes da Companhia, podem ser capazes de se expandir de forma acelerada e
de alavancar uma base de clientes maior, o que pode causar uma concorrência desequilibrada em
relação a Companhia e outras empresas. Ainda, a Companhia também pode perder clientes no caso
de produtos de alto consumo passarem a ser distribuídos pela farmácia popular, de forma subsidiada
pelo Estado. O aumento da concorrência pode também resultar em redução das margens brutas,
deterioração da posição de capital de giro e perda de participação de mercado, podendo prejudicar
substancialmente os negócios da Companhia e os resultados de suas operações. Além dos fatores
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que podem influenciar a concorrência mencionados acima, a Companhia também poderá enfrentar
concorrência em razão dos seguintes fatores, entre outros: (i) autorização para e-commerces não
farmacêuticos comercializarem produtos do setor de saúde, (ii) expansão das vendas diretas pela
indústria de saúde e farmacêutica, (iii) novos modelos de negócio de venda e distribuição dos
produtos do setor de saúde que venham a causar disruptura no setor de atuação da Companhia.
Em relação aos aspectos tecnológicos, é possível que os concorrentes da Companhia respondam a
tecnologias novas ou emergentes e a mudanças nos requisitos do cliente com mais rapidez e eficácia,
dedicando mais recursos ao desenvolvimento, promoção e compra de produtos e serviços.
A competição pode se intensificar à medida em que os concorrentes realizem combinações ou alianças
de negócios ou levantem recursos adicionais, ou conforme companhias estabelecidas em outros
segmentos de mercado. Por exemplo, certos competidores podem usar posições fortes ou dominantes
em um ou mais mercados para obter uma vantagem competitiva nas áreas onde a Companhia opera,
incluindo: integrando plataformas ou recursos concorrentes em produtos que eles controlam, como
mecanismos de pesquisa, navegadores da web, dispositivos móveis, sistemas operacionais ou redes
sociais; fazendo aquisições; ou dificultando o acesso à plataforma. Além disso, os atuais competidores
ou os futuros podem oferecer um modelo de preços diferente ou reduzir os preços em um esforço
para aumentar sua participação no mercado. A Companhia também espera que novos participantes
ofereçam serviços competitivos. Caso a Companhia não consiga competir com sucesso com os
concorrentes atuais e futuros, seus negócios, resultados operacionais e situação financeira podem
ser impactados negativamente.
A Companhia pode vir a sofrer com estratégias de formação de preços adotadas por seus
concorrentes.
A formação de preços adotada por cada empresa no setor de serviços tecnológicos em saúde segue
uma estratégia que pode estar baseada, entre outras possibilidades, em custos de produção e/ou
aquisição das mercadorias, na margem de contribuição e na pesquisa de preços. Portanto, as
estratégias adotadas pelo mercado, incluindo o segmento de atuação da Companhia, seguem, em
geral, dentre outras, uma racionalidade baseada em custos, despesas e lucros. Para mais informações
sobre riscos referentes ao segmento de atuação da Companhia que podem influir no risco de
formação de preço, vide fator de risco “A Companhia pode não ser capaz de concorrer eficientemente
no setor de software altamente competitivo”.
Os concorrentes da Companhia podem adotar estratégias na formação de preços não baseadas em
tais critérios, as quais podem se tornar mais atrativas para os consumidores e clientes da Companhia,
o que poderia resultar em perda, pela Companhia, de market share para os concorrentes. Além disso,
caso a Companhia decida acompanhar os preços estipulados pelos concorrentes baseados em
critérios não racionais, poderá perder margem de lucro.
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A perda de profissionais qualificados, e membros da alta administração e/ou a
incapacidade de atrair e manter membros qualificados pode causar um efeito adverso
sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais.
O crescimento e desempenho da Companhia dependem em grande parte dos esforços e da
capacidade de profissionais qualificados e membros da alta administração, que é formada por
executivos-chave. A perda de profissionais qualificados e dos membros da alta administração, por
qualquer motivo, poderá afetar de modo adverso e relevante os negócios e, consequentemente, os
resultados operacionais e financeiros da Companhia. Além disso, caso a Companhia venha a perder
algum desses profissionais-chave, pode não conseguir atrair novos profissionais com a mesma
qualificação para substituí-los e/ou pode incorrer em dispêndio significativo de recursos para fazê-lo,
o que poderá afetá-la adversamente. O sucesso da Companhia também depende da sua habilidade
em identificar, atrair, contratar, treinar, reter, motivar e gerir profissionais altamente qualificados nas
áreas técnicas, de gestão, análise de sistemas, tecnologia da informação, marketing e serviços aos
clientes. A competição por tais profissionais e executivos altamente qualificados é intensa e a
Companhia pode não ser capaz de atrair, contratar, reter, motivar e gerir com sucesso tais
profissionais qualificados. Se a Companhia não for capaz de atrair ou manter profissionais qualificados
para administrar e expandir suas operações, a Companhia pode não ter capacidade para conduzir
seu negócio com sucesso e, consequentemente, seus resultados operacional e financeiro poderão ser
adversamente afetados.
A Companhia poderá não ser bem-sucedida na execução de aquisições de empresas e/ou
poderá estar exposta a responsabilidades sucessórias, não identificadas e/ou não
identificáveis, em razão da conclusão de transações de aquisição de empresas, o que
poderá afetar negativamente e de forma relevante sua reputação e seus negócios.
A execução bem-sucedida de fusões e aquisições é um elemento crítico para a estratégia de expansão
da Companhia. A Companhia pode incorrer em custos significativos nas transações para aquisição ou
incorporação de empresas ou ativos e, ainda assim, poderá não conseguir concluir tais operações ou,
se conseguir concluí-las, estas podem não gerar os benefícios esperados. A capacidade da Companhia
de continuar a ampliar os negócios por meio de aquisições depende de diversos fatores, dentre os
quais (i) sua capacidade de identificar e avaliar as oportunidades e negociar condições favoráveis;
(ii) sua capacidade de obter recursos para financiar tais transações em condições favoráveis; e (iii)
sua capacidade de integrar com sucesso os negócios adquiridos. Além disso, outros participantes do
setor podem também estar em busca de crescimento por meio de aquisições e parcerias estratégicas,
o que poderá aumentar a competição por aquisições e reduzir a probabilidade de sucesso da
Companhia na implementação de tal estratégia.
A Companhia não pode assegurar que será bem-sucedida em identificar, negociar ou concluir
aquisições estratégicas de empresas. Adicionalmente, a integração dos negócios e atividades da
Companhia aos das empresas adquiridas poderá se mostrar mais custosa do que originalmente
previsto, demorar mais do que o esperado em razão, dentre outros motivos, da dificuldade da
Companhia para criar e implementar padrões, controles, procedimentos e políticas uniformes e para
integrar esforços de venda e desenvolvimento de softwares, falhando em maximizar as sinergias
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esperadas. Assim, a Companhia não pode garantir que será capaz de integrar tais empresas ou bens
adquiridos em seus negócios de forma bem-sucedida. Da mesma forma, a Companhia não pode
garantir que diligenciará corretamente e que identificará as contingências e os passivos das empresas
adquiridas anteriormente às aquisições. Além disso, determinadas aquisições que a Companhia vier
a considerar poderão estar sujeitas à obtenção de autorizações das autoridades brasileiras de defesa
da concorrência e demais autoridades aplicáveis. A Companhia poderá não ter sucesso na obtenção
de tais autorizações necessárias ou na sua obtenção em tempo hábil para integrar as empresas
adquiridas de modo eficaz e estratégico. O insucesso da sua estratégia de aquisições pode afetar,
material e adversamente, sua situação financeira e os resultados da Companhia.
O crescimento por meio de aquisições também sujeita a Companhia ao risco de exposição às
responsabilidades sucessórias relacionadas aos estabelecimentos, às sociedades adquiridas, aos seus
administradores, suas atividades e/ou demandas judiciais incorridas anteriormente à aquisição.
Eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza não
identificados ou não identificáveis nos processos de auditoria legal com relação às empresas
adquiridas poderão impactar a situação financeira e a reputação da Companhia de forma negativa e,
por conseguinte, causar efeito adverso relevante em seus resultados operacionais.
Além disso, eventuais indenizações que a Companhia receba ou possa receber dos vendedores de
empresas adquiridas podem não ser suficientes à proteção ou compensação de demandas judiciais e
responsabilidades ou podem não ser cumpridas. Ademais, eventuais garantias outorgadas em favor
da Companhia no âmbito de transações de aquisição de empresas podem perecer, desvalorizar-se ou
serem afetadas em caso de insolvência ou de existência de credores que tenham preferência sobre
o direito de indenização da Companhia e podem inexistir obrigações de reforço ou substituição de
tais garantias. Quaisquer dos fatores acima podem afetar a Companhia de maneira adversa, inclusive
em relação à sua reputação, o que reduziria os benefícios relacionados à aquisição ou causaria
prejuízos relevantes à situação financeira e aos negócios futuros da Companhia.
Perdas não cobertas pelos seguros contratados pela Companhia podem resultar em
prejuízos para a Companhia, o que poderá gerar efeitos adversos sobre seus negócios.
A Companhia está sujeita à ocorrência de eventos não segurados ou de danos maiores do que os
limites de cobertura previstos em suas apólices. Além disso, a quantificação da exposição de risco
nas apólices existentes pode ser inadequada ou insuficiente, podendo, inclusive, implicar em
indenização menor que a esperada. A ocorrência de um sinistro significativo não segurado ou
indenizável, parcial ou integralmente, pode afetar adversamente as receitas, despesas, imagem e
negócios da Companhia.
Uma vez que as atividades desenvolvidas pela Companhia estão vinculadas à gestão e análise de
dados pessoais e confidenciais, a Companhia poderá ser impactada negativamente pela ausência de
cobertura securitária para riscos cibernéticos. Eventuais ataques cibernéticos poderão causar
vazamentos de informações ou violações de bases de dados, para as quais a Companhia não
contratou seguro de riscos cibernéticos, o que poderá resultar em perdas para a Companhia e,
consequentemente, afetar negativamente seus resultados financeiros e operacionais.
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Ainda, a cobertura de apólices de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo prêmio. A
falha da Companhia em pagar esses prêmios cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá
colocá-la em uma situação de risco, em que o dano não será passível de indenização pela seguradora.
Mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, não é possível garantir que
o pagamento do seguro será realizado de forma tempestiva, ou em valor suficiente para compensála integralmente pelos danos decorrentes de tal sinistro, o que poderá afetar negativamente seus
resultados financeiros e operacionais.
Ainda, há riscos para os quais a Companhia não possui cobertura de seguros adequada, incluindo
riscos que não são administrados pelo backup dos sistemas e pelos planos de contingência. Além
disso, a Companhia não pode assegurar que conseguirá manter as apólices de seguro ou que poderá
renovar as apólices de seguro por preços razoáveis ou em termos aceitáveis ou contratá-las com as
mesmas Companhias seguradoras ou com Companhias seguradoras similares. Desta forma, caso
ocorram eventos para os quais a Companhia não está devidamente segurada ou cujas condições não
estejam enquadradas em suas apólices vigentes, os mesmos eventos podem, individualmente ou em
conjunto, afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia e comprometer parte
significativa dos recursos da Companhia para cobrir eventuais perdas.
A Companhia está sujeita a riscos relacionados a erros e mal funcionamento de suas
soluções digitais.
A Companhia oferece soluções digitais tecnicamente complexas que, podem conter falhas,
principalmente, quando introduzidas no mercado pela primeira vez ou lançadas como novas versões,
considerando que a identificação de falhas pode levar tempo e a correção das falhas pode ser de
complexa execução. A existência de falhas, erros e eventuais atrasos ou impossibilidade de corrigilos podem resultar em consequências negativas, incluindo: (i) cancelamento de contratos; (ii) atrasos
na coleta de recebíveis; (iii) não aceitação das soluções digitais oferecidas pela Companhia no
mercado; (iv) desvio de recursos de pesquisa e desenvolvimento que poderiam ser utilizados na
criação de novos serviços; (v) possíveis ações indenizatórias; e (vi) problemas de reputação no
mercado. A ocorrência de tais defeitos ou atrasos e a impossibilidade de corrigi-los podem afetar
adversamente a reputação, os resultados e a condição financeira da Companhia.
A Companhia e/ou seus administradores e/ou suas controladas, seus acionistas e
controladores

podem

estar

sujeitos

a

resultados

desfavoráveis

em

processos

administrativos, judiciais ou arbitrais que poderão afetar negativamente os resultados e
situação financeira e reputacional da Companhia.
A Companhia, seus administradores, suas controladas e seus acionistas controladores são e poderão
se tornar partes no polo passivo em processos administrativos, judiciais (incluindo processos penais
e/ou ações civis públicas) e arbitrais ou fazer parte de investigações envolvendo questões na esfera
cível, fiscal, societária, trabalhista, concorrencial, socioambiental, consumerista, penal, regulatória,
dentre outras, cujos resultados não se pode garantir que lhes serão favoráveis. O envolvimento da
Companhia, de seus administradores e/ou de seus acionistas controladores e/ou de suas controladas
nos referidos processos e procedimentos, especialmente aqueles de natureza relevante e que possam
causar dano à imagem, bem como decisões desfavoráveis no âmbito desses processos, poderão
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restringir a capacidade da Companhia de conduzir seus negócios, exigir pagamentos substanciais que
não tenham sido provisionados, afetar a continuidade ou a rentabilidade de linhas de serviços já
estabelecidas pela Companhia, impedir a realização de seus projetos conforme inicialmente
planejados e, por conseguinte, afetar adversamente os seus negócios, sua situação financeira e sua
reputação.
Adicionalmente, é possível que a Companhia não tenha os recursos necessários para realizar
depósitos judiciais, prestar ou oferecer garantias em processos judiciais ou administrativos que
discutam valores substanciais. A dificuldade na obtenção de recursos necessários para a realização
destes depósitos ou de prestação ou oferecimento destas garantias não suspenderá a cobrança dos
valores decorrentes de eventuais condenações e poderá ter um efeito adverso aos seus negócios,
condição financeira e resultados operacionais.
As provisões constituídas pela Companhia, quando existentes, podem ser insuficientes para fazer
frente ao custo total decorrente dos processos. Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a
contingências por outros motivos que a obriguem a despender valores significativos ou que afetem
sua imagem perante o mercado, inclusive contingências decorrentes de alegações de fraude em
processos licitatórios. Decisões contrárias aos interesses da Companhia que eventualmente alcancem
valores substanciais ou impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados poderão
causar um efeito adverso nos seus negócios, na condição financeira e nos resultados operacionais.
Da mesma forma, a condenação de administradores e/ou acionistas da Companhia em processos,
especialmente aqueles de natureza criminal, ou seu envolvimento em investigações ou inquéritos
podem afetar negativamente a Companhia, seja em termos de imagem, seja pela impossibilidade de
seus administradores continuarem a exercer suas atividades na Companhia. Para informações
adicionais, vide itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode ser materialmente e adversamente afetada por falhas nos seus
processos de governança, gestão de riscos e Compliance, bem como por violações à lei
anticorrupção e contra lavagem de dinheiro brasileira e leis similares, nacionais ou
estrangeiras.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e contra a lavagem de dinheiro da Companhia,
bem como os controles internos de gestão de riscos e compliance, ainda estão em fase de
implementação, no entanto, mesmo depois de serem implementados, estes podem não ser
suficientes para assegurar que todos os membros da administração, empregados, fornecedores,
subcontratados, parceiros de negócio e terceiros que agem em nome da Companhia atuem sempre
em estrito cumprimento às políticas internas, leis e regulamentos voltados à prevenção e combate à
corrupção a que a Companhia está sujeita, para mais informações vide seção 5, especialmente nos
itens 5.1, 5.3 e 5.4 deste Formulário de Referência.
Qualquer investigação de má conduta por parte da Companhia e/ou descumprimento das leis
anticorrupção e antilavagem no Brasil e no exterior pode causar danos à sua reputação e sujeitá-la a
multas, bem como outras penalidades aplicáveis. Nesse sentido, a Companhia também está exposta
ao risco de membros de sua administração, colaboradores ou representantes tomarem medidas que
violem leis e regulamentos anticorrupção e contra a lavagem de dinheiro aplicáveis no Brasil.
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A Companhia e/ou seus acionistas, administradores, empregados ou representantes estão sujeitos,
crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, contra a lavagem de dinheiro,
antissuborno, bem como às leis nacionais ou estrangeiras relacionadas às referidas matérias,
praticados por seus dirigentes, administradores, colaboradores ou terceiros que atuem em nome ou
benefício da Companhia, incluindo, mas não se limitando, o Decreto-Lei n° 2.848/1940 (“Código
Penal”), a Lei nº 8.137/1990 (“Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária”), à Lei nº 8.429/1992 (“Lei
de Improbidade Administrativa”), a Lei nº 9.613/1998 (“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”),
à Lei nº 8.666/1993 (“Lei de Licitações”) e à Lei nº 14.133/2021 (“Nova Lei de Licitações”), Decreto
nº 8.420/2015 (“Decreto Anticorrupção”), às diretrizes emitidas pela Controladoria Geral da União,
assim como outras normas relacionadas (coletivamente “Legislação Anticorrupção e Antilavagem”),
que podem resultar, por exemplo, nas seguintes sanções: (i) multa no valor de até 20% (vinte por
cento) do faturamento bruto do exercício anterior ao da instauração do processo administrativo; (ii)
publicação extraordinária de sentença condenatória; (iii) obrigação de reparação de danos causados;
(iv) perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou
indiretamente obtidos da infração, (v) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções,
doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou
controladas pelo poder público; (vi) suspensão ou interdição parcial ou total de suas atividades; (vii)
dissolução compulsória da pessoa jurídica envolvida na conduta ilícita; (viii) multas e indenizações
nas esferas administrativa, civil e penal; (ix) perda de licenças operacionais, com a decorrente
responsabilização subsidiária ou solidária da Companhia; (x) proibição ou suspensão das atividades
da Companhia; e/ou (xi) perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber
incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração pública;
entre outras sanções e consequências.
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 Legislação Anticorrupção e
Antilavagem por terceiros, suas sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas,
que nesse caso poderiam afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições
financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação de mercado de suas ações
ordinárias de forma negativa. Além disso, dirigentes, administradores e colaboradores da Companhia
estão sujeitos ao Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal) e podem estar sujeitos a responsabilidade
criminal por atos praticados em violação à Legislação Anticorrupção e Antilavagem.
O risco decorrente da percepção negativa do nome da Companhia e/ou de seus administradores e
empregados e/ou de suas controladas pelo envolvimento em qualquer uma das hipóteses acima por
parte de clientes, usuários, contrapartes, acionistas ou administradores, investidores, reguladores e
o público em geral pode ter origem em diversos fatores, inclusive os relacionados ao não cumprimento
de obrigações legais, práticas de negócio inadequadas relacionadas a seus usuários, produtos e
serviços, relacionamento com parceiros com postura ética questionável, má conduta de
colaboradores, vazamento de informações, práticas anticoncorrenciais, falhas no processo de gestão
de riscos, entre outros. A reputação da Companhia também pode ser impactada indiretamente por
ações ilícitas praticadas por terceiros, parceiros de negócios ou clientes.
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Além disso os mecanismos e procedimentos de prevenção e combate à corrupção e a lavagem de
dinheiro da Companhia podem não ser suficientes para assegurar que todos os seus administradores,
colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que agem no interesse e benefício da
Companhia atuem sempre em estrito cumprimento à Legislação Anticorrupção e Antilavagem, como
também, podem não prever exposições futuras ou serem suficientes contra riscos desconhecidos
e/ou não mapeados e que poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas
medidas históricas que foram utilizadas. Desse modo, a Companhia poderá não conseguir detectar
ou prevenir: (i) o descumprimento da Legislação Anticorrupção e Antilavagem por seus acionistas,
executivos, empregados ou quaisquer terceiros contratados; (ii) eventual comportamento fraudulento
e desonesto cometido por seus acionistas, executivos, empregados ou quaisquer terceiros
contratados pela Companhia; ou (iii) qualquer outro comportamento que não seja coerente com seus
princípios éticos.
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 Legislação Anticorrupção e
Antilavagem por suas sociedades controladoras, controladas, coligadas, ou, no âmbito dos respectivos
contratos, consorciadas, o que poderia afetar material e adversamente sua reputação, negócios,
condições financeiras e resultados operacionais ou a cotação de mercado de ações de sua emissão.
Falhas nos processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia poderão afetar
negativamente a sua reputação, negócios, a situação financeira, capacidade de contratação com o
poder público, os resultados operacionais e o preço de negociação das ações da Companhia.
O descumprimento da Legislação Anticorrupção e Antilavagem 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 seu vencimento
antecipado. 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.

Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos
poderão ocorrer, inclusive em virtude de a estrutura de controles internos, bem como as
estruturas de governança da Companhia terem sido recentemente implementados para
fins de adequação às regras aplicáveis a companhias abertas e decorrentes do segmento
de listagem Novo Mercado da B3, o que poderá expor a Companhia a riscos inesperados
ou imprevistos e afetar adversamente seus negócios e a reputação da Companhia.
As políticas e procedimentos para identificar, analisar, quantificar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos
e os controles internos da Companhia podem ser insuficientes para a verificação de possíveis
violações. Muitos dos métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia são baseados
no histórico do comportamento de mercado ou em estatísticas derivadas de modelos históricos e
podem não prever exposições futuras ou não ser suficientes contra riscos desconhecidos, os quais
poderão ser significativamente maiores do que aqueles indicados pelas medidas históricas. Para
maiores informações vide seção 5.1. a 5.4 deste Formulário de Referência.
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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 precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados.
Este risco é potencializado pelo fato de a Companhia ter apenas recentemente implementado a atual
estrutura de controles internos, com a finalidade de obter o registro de sua oferta pública inicial de
ações e consequente listagem no segmento de Novo Mercado da B3. Tais novas estruturas poderão
não estar em pleno funcionamento e, mesmo depois de serem implementados, podem não ser
capazes de evitar falhas nos mecanismos de controles internos das sociedades do grupo,
gerenciamento de riscos, das transações realizadas e do ambiente informatizado da Companhia, o
que pode expor a Companhia a riscos que podem afetar adversamente seus negócios.
Caso a Companhia não seja capaz de manter e implementar de forma efetiva sua estrutura de
controles internos, poderá não ser capaz de elaborar suas demonstrações financeiras de maneira
adequada em linha à regulamentação vigente, reportar seus resultados de maneira precisa, prevenir
a ocorrência de fraudes e de outros desvios. A falha ou a ineficácia nos controles internos da
Companhia poderá ter um efeito adverso relevante nos seus negócios e na sua reputação.
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) em razão da disseminação do
novo coronavírus (“COVID-19”), provocou e pode continuar provocando um efeito
adverso nas operações da Companhia. A extensão da pandemia da COVID-19, respostas
e ações do governo federal e da Agência Nacional de Saúde (“ANS”), a percepção de seus
efeitos e a continuidade destes, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios
depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis,
podendo resultar em um efeito adverso relevante nos negócios, condição financeira,
resultados das operações e fluxos de caixa da Companhia.
Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde
então, o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.
A declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de
autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas
restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio, redução de consumo de uma maneira geral pela população,
suspensão de procedimentos eletivos, determinação de cobertura de novos procedimentos médicohospitalares pelas operadoras, suspensão dos reajustes, dentre outros. No Brasil, alguns estados e
municípios, incluindo as localidades em que os principais clientes da Companhia atuam, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à
circulação e isolamento social, que resultaram no fechamento de shoppings, áreas de grande circulação,
parques e demais espaços públicos. Além disso, essas medidas influenciaram o comportamento da
população brasileira em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das
atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de consumo.
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Adicionalmente, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, incluindo um aumento do
desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo, tanto durante a pandemia
da COVID-19 quanto depois que o surto da doença diminuir, (ii) aumento do inadimplemento dos
clientes da Companhia, (iii) redução do número de clientes da Companhia em razão de falências, (iv)
mudanças significativas nos processos internos dos clientes da Companhia, que podem levar à
redução ou à descontinuação do uso dos produtos da Companhia e (vi) substituição, por clientes da
Companhia, dos produtos por ela oferecidos, por alternativas de menor custo de concorrentes
emergentes. Todos esses fatores podem acarretar a diminuição da demanda pelos serviços e
produtos oferecidos pela Companhia, bem como levar à necessidade de renegociação de contratos
com clientes em termos desfavoráveis à Companhia, e consequentemente, afetar seus resultados
operacionais e financeiros.
A extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente
incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua
gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as
condições econômicas e operacionais usuais podem ser retomadas.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos negócios da Companhia, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem
impossibilitar que os empregados se dirijam às instalações da Companhia (incluindo por prevenção
ou por risco de contaminação em larga escala de seus colaboradores), o que prejudicaria o regular
desenvolvimento dos seus negócios.
Adicionalmente, entre outros fatores, a recuperação econômica da economia brasileira também está
relacionada ao sucesso das campanhas de vacinação contra o vírus COVID-19. A velocidade do
governo brasileiro na aquisição de vacinas, bem como de insumos para a fabricação de vacinas, tem
sido fortemente criticada no Brasil e no exterior. Nesse sentido, não é possível prever quanto tempo
levará a recuperação econômica e a confiança dos investidores para superar seus níveis atuais, pois
dependem do desempenho e dos resultados a serem alcançados pelas políticas de saúde pública.
Em 11 de março de 2021, o Brasil foi considerado o epicentro da pandemia global em número de
casos e óbitos. Ainda, estados e cidades brasileiras retomaram ao longo do 1º semestre de 2021
medidas restritivas, tais como proibição de atividades não essenciais e lockdown. A Companhia não
pode garantir que tais fatores não impactarão as condições financeiras e operacionais da Companhia,
inclusive no que se refere ao aumento de custos da operação decorrente do aumento de
sinistralidade.
A Companhia poderá ter impactos materialmente adversos em seus negócios como resultado do
impacto econômico nacional e global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou
aumento nos níveis de desemprego no Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer. Não temos
conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação quanto ao efeito da
disseminação da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da
COVID-19 é altamente incerto.
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A pandemia da COVID-19 traz impactos na esfera trabalhista para a Companhia, devido às obrigações
de adoção de medidas preventivas e mitigadoras de riscos de contaminação no ambiente de trabalho,
o que poderá gerar custos adicionais para a Companhia, bem como dar ensejo a eventuais
reclamações trabalhistas que podem afetar negativamente a Companhia. O fato de a atividade da
Companhia ser considerada como atividade essencial aumenta o risco de sua responsabilização por
eventual reconhecimento de doença ocupacional, especialmente no caso de tratamento de pessoas
infectadas. Além disso, por se tratar de risco epidemiológico, a Companhia não pode assegurar que
seus empregados não sejam contaminados, afetando assim suas operações.
Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos
informados neste Formulário de Referência.
Para maiores informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da
Companhia, vide item 10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode não conseguir acessar financiamentos ou emitir valores mobiliários
no mercado de capitais no futuro, em todos os casos, em condições favoráveis, o que
poderá afetar de maneira significativamente negativa sua condição financeira e
resultados operacionais e financeiros.
A capacidade da Companhia de captar recursos, inclusive por meio de financiamento de bancos de
desenvolvimento, a emissão de títulos e valores mobiliários no mercado de capitais ou o renegociação
de dívidas existentes, como, por exemplo, leasings e arrendamentos, é fundamental para suas
operações e para a implementação da sua estratégia de crescimento, uma vez que os fluxos de caixa
advindos de suas operações podem não ser suficientes para atender às suas necessidades de capital
para financiar seus projetos futuros, bem como as despesas que são incorridas para manutenção de
suas operações. A Companhia pode não conseguir contratar financiamentos ou emitir títulos e valores
mobiliários no mercado de capitais, em todos os casos, em termos favoráveis para atender às suas
necessidades ou obrigações financeiras.
Os mercados de dívida local e de capitais foram recentemente impactados pelo custo do crédito, por
fatores político-econômicos e pela pandemia da COVID-19. Esses eventos afetaram negativamente
as condições econômicas no Brasil. Além disso, em decorrência das preocupações com a estabilidade
geral dos mercados financeiros no Brasil e com a solvência das contrapartes, o custo de
financiamentos aumentou, haja vista que muitos credores elevaram as taxas de juros, adotaram
padrões mais rígidos para a concessão de crédito, reduziram seu volume de empréstimos e, em certos
casos, interromperam a oferta de financiamentos em condições comerciais razoáveis.
Financiamentos futuros poderão não estar disponíveis ou, se disponíveis, poderão não estar
disponíveis em termos e condições favoráveis à Companhia, o que poderá afetar negativamente o
desenvolvimento dos projetos da Companhia, ou resultar em juros mais altos e outras despesas
associadas ao endividamento e maior alavancagem, o que pode afetar de maneira adversa e relevante
a situação financeira, os fluxos de caixa e os resultados operacionais da Companhia.
A Companhia não pode garantir que conseguirá ter acesso a capital adicional. Qualquer falta de acesso a
capital adicional pode obrigar a Companhia a reduzir ou adiar dispêndios, a alienar ativos ou a reestruturar
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e refinanciar o seu endividamento, o que poderá restringir o crescimento e desenvolvimento futuros de
suas operações e afetar a Companhia de maneira significativamente negativa.
Na hipótese de a Companhia não conseguir obter financiamentos, emitir títulos e valores mobiliários
nos mercados de capitais ou reestruturar seu endividamento quando necessário e não conseguir
obter ou renovar garantias bancárias ou de seguro, ou se tais atividades estiverem disponíveis apenas
em termos desfavoráveis, a Companhia pode não conseguir atender às suas necessidades de capital
e obrigações financeiras ou aproveitar as oportunidades de negócios, o que poderá ter um efeito
adverso relevante sobre seus negócios, sua condição financeira e seus resultados operacionais. Para
mais informações sobre o endividamento da Companhia, vide itens 3.7, 10.1(f), e 18.5 deste
Formulário de Referência.
Adicionalmente, a Companhia possui e pode contrair dívidas no futuro para financiar aquisições,
investimentos ou outras finalidades, assim como para conduzir suas operações. Além disso, se a
Companhia contrair dívidas ou se considerar as dívidas que já possui, os riscos associados à sua
alavancagem podem aumentar, e, caso seja incapaz de manter os índices financeiros especificados
ou cumprir outras disposições específicas, seus credores podem exigir o vencimento antecipado de
seus créditos, o que geraria um impacto relevante e adverso nos negócios, resultados operacionais e
na condição financeira da Companhia.

A captação de recursos por meio de uma oferta de ações, ou de títulos conversíveis em
ações, poderá diluir a participação acionária dos acionistas da Companha, bem como o
valor econômico do investimento dos acionistas.
A Companhia poderá, no futuro, captar recursos por meio da emissão pública ou privada de ações,
títulos de dívida ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não em ações. A captação de recursos
por meio da emissão de ações ou de títulos conversíveis em ações poderá, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ser feita
com exclusão do direito de preferência dos acionistas e poderá, portanto, diluir a participação
acionária dos acionistas no capital social da Companhia, que poderão passar a ter menor participação
proporcional em rendimentos e menor poder de influência nas suas decisões tomadas.
Adicionalmente, nos casos em que haja direito de preferência, investidores podem não considerar o
preço de emissão vantajoso e deixar de subscrever as ações ou títulos conversíveis em ações objeto
da emissão, o que também pode levar à sua diluição.
Adicionalmente, os acionistas poderão sofrer pela alteração no preço das ações de emissão da
Companhia, e imediata e substancial diluição de seus investimentos, caso a Companhia tenha
necessidade de captar recursos, no futuro, para suas atividades por meio de operações de emissão
pública ou privada de novas ações de emissão da Companhia ou de valores mobiliários conversíveis
em ações de emissão da Companhia ou permutáveis por elas. A Companhia poderá ainda realizar
emissão de novas ações ordinárias, ou valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias ou
permutáveis por elas, por valor inferior ao valor contábil das ações ordinárias de sua emissão na data
em questão. Tais emissões podem resultar na alteração do preço das ações de emissão da Companhia
e na diluição da participação dos investidores no capital social, além de ter um efeito adverso na
cotação nos valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Se a Companhia não for capaz de manter sua cultura, seus empregados -chave e sua
marca no processo de expansão, suas operações poderão ser adversamente afetadas.
Resultados positivos financeiros e não financeiros podem estar diretamente relacionados a
capacidade da Companhia em atrair e manter os colaboradores compromissados com sua cultura e
sua marca.
Na medida em que a Companhia expande seus negócios para diferentes naturezas e localidades,
pode ser incapaz de identificar, contratar e manter trabalhando um número suficiente de
colaboradores alinhados à sua cultura corporativa. Além disso, no processo de expansão, pode
enfrentar dificuldades em contratar e escassez de profissionais qualificados, tendo em vista que atua
em um setor de tecnologia específico, o que pode resultar em dispêndio significativo de tempo e
dinheiro, afetando adversamente a Companhia.
Tais ocorrências podem resultar em uma piora em seu atendimento ao cliente e/ou no desempenho
dos colaboradores, e consequentemente em um enfraquecimento da marca da Companhia, uma vez
que a cultura organizacional e a marca da Companhia são cruciais para seus planos de negócio. O
insucesso em manter tal cultura e marca pode afetar adversamente os negócios da Companhia e
seus resultados operacionais e financeiros.
As instalações da Companhia e seus sistemas de informação estão sujeitos a infortúnios
em decorrência de acidentes, falhas humanas, desastres catastróficos, eclosão de
doenças contagiosas ou eventos similares.
A sede da Companhia e as instalações de suas controladas, centros de processamento de dados da
Companhia e de terceiros, sistemas de informação estão sujeitos a interrupções em seu
funcionamento, em decorrência de acidentes, falhas humanas, mecânicas e tecnológicas, catástrofes
imprevisíveis e outros eventos imprevisíveis e fora do controle da Companhia, tais como desastres
naturais e eclosão de doenças contagiosas. Se alguma dessas instalações for afetada por algum dos
acontecimentos apontados acima ou eventos similares, isso poderá interromper as operações da
Companhia, retardar a prestação de serviços, incorrer em danos a seus ativos ou até mesmo vitimar
clientes, empregados ou quaisquer terceiros. Os negócios, resultados operacionais e imagem da
Companhia poderão sofrer efeito negativo em decorrência de tais acidentes ou eventos imprevisíveis
e fora de seu controle, ou ainda em decorrência da forma como venham a responder a tais acidentes
e/ou eventos.
Os detentores das ações da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio, o que pode afetar adversamente o preço das referidas ações.
De acordo com o estatuto social da Companhia, devem ser pagos aos seus acionistas, no mínimo,
25% (vinte e cinco por cento) de seu lucro líquido anual, calculado e ajustado de acordo com a Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em forma
de dividendos obrigatórios anuais, dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio. A Lei
das Sociedades por Ações permite que seja suspenso o pagamento de dividendos obrigatórios aos
acionistas em um determinado exercício social caso o conselho de administração da Companhia
determine que esse pagamento não é aconselhável devido à situação financeira da Companhia.
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Ademais, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido da Companhia
poderá ser (i) capitalizado; (ii) utilizado para compensar perdas; ou (iii) acumulado e alocado para
uma reserva especial e poderá não estar disponível para o pagamento de dividendos ou juros sobre
o capital próprio, inclusive em razão de contratos de empréstimo ou financiamento que restrinjam a
distribuição de dividendos pela Companhia. Caso esses eventos ocorram, os detentores das ações
ordinárias da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio pode ficar comprometido em
razão de eventual alteração na legislação tributária.
Recentemente, o Poder Executivo federal propôs (i) o fim da isenção dos lucros e dividendos, com o
estabelecimento de tributação em 20% (vinte por cento) na fonte, observadas certas exceções, e (ii)
a revogação por completo da sistemática de remuneração por meio dos juros sobre capital próprio.
O fim da isenção aos dividendos e a vedação dos juros sobre capital próprio, nos termos foram
propostos, caso aprovados pelo Congresso Nacional, podem impactar de forma adversa os negócios
e valores mobiliários da Companhia.
A Companhia pode enfrentar potenciais conflitos de interesses envolvendo transações
com partes relacionadas.
A Companhia possui receitas, custos ou despesas decorrentes de transações com partes relacionadas,
conforme indicado no item 16.2 deste Formulário de Referência, que representam potencial conflito
de interesses. A Companhia não pode garantir que sua Política de Transações com Partes
Relacionadas (descrita no item 16.1 deste Formulário de Referência) seja eficaz para garantir que
tais situações de potencial conflito de interesse prestaram ou prestarão estrita observância às boas
práticas de governança e/ou normas existentes para dirimir situações de conflito de interesses,
incluindo, mas sem se limitar, à observância do caráter estritamente comutativo das condições
pactuadas ou o pagamento compensatório adequado, em cada transação em que, de um lado, a
parte contratante seja a Companhia ou sociedade por ela controlada, e, de outro lado, a parte
contratada seja uma sociedade que não seja controlada pela Companhia e tenha como acionistas os
acionistas controladores ou administradores da Companhia.
As situações de conflito de interesses com partes relacionadas poderão causar um impacto adverso
nos negócios, resultados operacionais, situação financeira e valores mobiliários da Companhia.
Adicionalmente, caso transações com partes relacionadas em caráter não comutativo sejam
celebradas, trazendo benefícios às partes relacionadas envolvidas, os acionistas minoritários da
Companhia poderão ter seus interesses prejudicados.
(b)

Riscos Relacionados ao Controlador, direto ou indireto, ou Grupo de Controle

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem divergir ou ser
conflitantes com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
A Companhia é controlada por um grupo de acionistas signatários de um acordo de acionistas. Os
acionistas controladores da Companhia têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria
dos membros do conselho de administração da Companhia e, sujeito a determinadas exceções,
determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência da assembleia geral
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de acionistas, incluindo operações com partes relacionadas, especialmente aquelas descritas no item
16.2 deste Formulário de Referência, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos e
o montante e a ocasião para distribuição de dividendos ou remunerações de capital similares,
ressalvadas as exigências de distribuição de dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações. Os acionistas controladores da Companhia poderão ter interesse em realizar
aquisições, alienações, buscar financiamentos ou operações similares, além de definir estratégias de
negócios e aprovar orçamento anual, que podem ser conflitantes conflito com os interesses dos
demais acionistas da Companhia. Dessa forma, os acionistas controladores têm poderes e podem
adotar medidas que conflitem com os interesses dos demais acionistas ou que não resultem em
melhoria dos resultados operacionais da Companhia.
Adicionalmente, quaisquer dos acionistas controladores da Companhia poderão optar por vender
parcela significativa ou a totalidade de suas respectivas participações a terceiros. Caso não haja um
acionista controlador, os acionistas da Companhia poderão não gozar da mesma proteção conferida
pela Lei das Sociedades por Ações contra abusos praticados e, em consequência, poderão ter
dificuldade em obter a reparação dos danos causados. Qualquer mudança repentina ou inesperada
na administração da Companhia, em sua política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa
de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos
direitos podem afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais da Companhia.
Caso surja um novo grupo de acionistas agindo em conjunto ou vinculado por acordo de voto e este
grupo passe a deter o poder decisório da Companhia, esta pode sofrer mudanças repentinas e
inesperadas de suas políticas corporativas e estratégias, inclusive através de mecanismos como a
substituição dos seus administradores. Além disso, é possível que a Companhia fique mais vulnerável
a tentativas hostis de aquisição de controle e aos conflitos daí decorrentes.
(c)

Riscos Relacionados a Seus Acionistas

Limitação substancial na capacidade dos acionistas venderem as ações da Companhia
pelo preço e na ocasião que desejarem, devido à volatilidade e à falta de liquidez do
mercado brasileiro de valores mobiliários, poderão afetar adversamente o valor da sua
negociação.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais
investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Além disso, o mercado
brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado,
podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, União
Europeia e países de economias emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses
outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários
de companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de valores. Crises nos Estados
Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos
valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários da Companhia. Os
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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 norteamericanos.
Crises em outros países emergentes, inclusive decorrentes de pandemias, como por exemplo a
COVID-19, podem restringir o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras, inclusive os da Companhia, o que pode prejudicar a liquidez e o
valor de mercado da Companhia, além de dificultar o acesso da Companhia ao mercado de capitais
e ao financiamento de operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Por conseguinte, a
capacidade dos acionistas da Companhia de venderem as ações pelo preço e no momento desejado
poderá ficar substancialmente afetada, o que poderá, ainda, afetar negativamente o preço de
negociação das ações da Companhia. Adicionalmente, vendas ou a percepção de uma possível venda
de um volume substancial das ações da Companhia poderão prejudicar o valor da sua negociação.
(d)

Riscos Relacionados a Suas Controladas e Coligadas

Os riscos descritos no item “a” acima são aplicáveis às sociedades controladas pela Companhia e às
suas subsidiárias.

Eventual processo de liquidação da Companhia, de suas subsidiárias e/ou de outras
sociedades do seu grupo econômico pode ser conduzido em bases consolidadas.
O judiciário brasileiro pode determinar que eventual processo de liquidação da Companhia, de suas
subsidiárias e/ou de outras sociedades de seu grupo econômico seja conduzido considerando que a
Companhia, suas subsidiárias e/ou outras sociedades do seu grupo econômico fossem uma única
sociedade. Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser negativamente impactados
pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos
credores de suas subsidiárias e de outras sociedades do seu grupo econômico.
(e)

Riscos Relacionados a Seus Fornecedores

A Companhia poderá sofrer demandas judiciais, administrativas ou arbitrais de
compradores e fornecedores que sofram prejuízos decorrentes da compra e venda de
produtos por meio da plataforma digital da Companhia, podendo causar danos à sua
imagem, marcas e resultados financeiros.
Por meio da plataforma digital da Companhia, compradores e fornecedores se tornam usuários
cadastrados e podem efetuar compra e venda de produtos do setor de saúde. Por meio deste modelo,
fornecedores vendem os seus produtos e os compradores adquirem produtos de acordo com as suas
necessidades e especificações, utilizando a plataforma digital da Companhia como uma ferramenta
para identificação de oportunidades para compra e venda de produtos, não estando sob o controle
da Companhia o cumprimento das obrigações e responsabilidades havidas por compradores
(obrigação de pagar o preço negociado) e fornecedores (obrigação de entregar o produto com
qualidade e dentro das especificações acordadas). Caso algum fornecedor não cumpra com suas
obrigações perante os compradores ou caso algum comprador não pague pelos produtos negociados,
a Companhia pode sofrer demandas judiciais de fornecedores ou compradores que aleguem ter
sofrido prejuízos em negociações fomentadas por intermédio da plataforma. A Companhia pode ainda
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correr o risco de sofrer demandas judiciais, administrativas ou arbitrais pleiteando a responsabilização
por compradores que tenham adquirido produtos defeituosos, irregulares, vencidos ou falsificados e
que procurem imputar à Companhia a responsabilidade pela qualidade dos produtos oferecidos por
fornecedores cadastrados na plataforma, bem como em relação a produtos que infrinjam direitos de
propriedade intelectual ou de distribuição.
Eventuais alegações contra a Companhia referentes à qualidade dos produtos ofertados por
fornecedores em sua plataforma poderão causar um efeito material adverso em sua reputação,
imagem, atividades e situação econômica, além de poder gerar uma obrigação de indenizar e,
consequentemente, impactar negativamente os resultados da Companhia.
A análise regulatória de documentos e certificações de parte dos fornecedores que se cadastram na
plataforma é feita por amostragem. Dessa maneira, a Companhia não pode garantir que os
fornecedores estão isentos do risco de responsabilidade direta ou indireta decorrentes de situações
onde compradores venham a sofrer prejuízos por consequência da aquisição de produtos com vícios ou
falhas, de serviços prestados inadequadamente por terceiros, além do integral cumprimento da
legislação e regulamentação aplicável, e consequentemente busquem responsabilizar a Companhia por
eventuais prejuízos sofridos em decorrência de aquisições e
A Companhia e suas subsidiárias podem ser responsáveis por obrigações ambientais,
fiscais, trabalhistas e previdenciárias de fornecedores ou prestadores de serviços.
A Companhia e suas subsidiárias poderão ser responsabilizadas solidariamente ou subsidiariamente
se seus fornecedores ou prestadores de serviços terceirizados não cumprirem suas obrigações nos
termos das leis tributárias, trabalhistas, administrativas, ambientais e previdenciárias e da
regulamentação aplicável ao setor de atuação da Companhia, resultando em multas e outras
penalidades que podem afetar a Companhia material e adversamente. A Companhia também pode
ser responsabilizada por acidentes envolvendo empregados e/ou de terceiros que ocorrerem dentro
de suas instalações, o que pode afetar adversamente a sua reputação e seus negócios. Quaisquer
infrações trabalhistas, 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 ou subsidiária 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 e/ou indenização de danos causados aos
trabalhadores, ao meio ambiente e/ou a terceiros. Na esfera civil, a responsabilidade por danos
ambientais tem natureza objetiva e solidária. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação
causada poderá ser atribuída a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a
ocorrência do dano ambiental, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Neste
cenário, a Companhia pode ser incluída no polo passivo de processos ambientais por condutas de
terceiros e, eventualmente, ser obrigada a efetuar o pagamento de condenações judiciais,
administrativas e demais penalidades, incluindo medidas de reparação do dano ambiental, o que
poderá afetar adversamente os resultados, a reputação e atividades da Companhia.
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A utilização e o fornecimento de mão de obra terceirizada pode implicar na assunção de
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária.
A Companhia e suas subsidiárias se utilizam de mão de obra terceirizada em suas atividades, além
de fornecer esse tipo de trabalho aos seus clientes. A utilização e o fornecimento de mão de obra
terceirizada por parte da Companhia e de subsidiárias pode implicar na assunção de contingências
de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é inerente à contratação
de terceiros, uma vez que pode ser atribuída à Companhia e suas subsidiárias, na condição de
tomadoras de serviços de terceiros, a responsabilidade solidária ou subsidiária pelos débitos
trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de serviços, quando essas
deixarem de cumprir com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. A Companhia pode, por sua
vez, vir a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas à utilização
e fornecimento de mão de obra de terceiros. Além disso, a depender da forma como se dá a relação
da Companhia com os trabalhadores terceirizados, existe o risco de reconhecimento de vínculo de
emprego entre estes trabalhadores e a Companhia ou suas subsidiárias, por meio de reclamações
trabalhistas individuais, e autuação da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia, bem como atuação do Ministério Público do Trabalho, por meio de instauração de inquérito
civil e ajuizamento de ação civil pública. A ocorrência de eventuais contingências é de difícil previsão
e quantificação, e se vierem a se consumar poderão afetar adversamente a situação financeira da
Companhia e os seus resultados, bem como impactar negativamente sua imagem em caso de
eventual aplicação de multa ou pagamento de indenização.
Por fim, tendo em vista que a Companhia e suas subsidiárias terceirizam uma parte de suas
operações, caso uma ou mais das empresas prestadoras de serviços terceirizados descontinue suas
atividades ou interrompa a prestação de serviços, as operações da Companhia e suas subsidiárias
poderão ser prejudicadas, o que acarretaria um efeito adverso em seus resultados, em sua imagem
e reputação, bem como em sua condição financeira.
A perda de acesso a dados de fontes externas pode prejudicar a capacidade da
Companhia e suas subsidiárias de fornecer seus serviços a seus clientes, o que poderá
afetar sua rentabilidade, sua reputação e resultados.
A Companhia depende de certos dados que são de fontes externas, tais como: relatórios de
verificação de existência da pessoa física e da pessoa jurídica e relatórios de instituição de verificação
de crédito. Tais dados são fornecidos por fontes governamentais e de registro público para o
desenvolvimento de seus programas de gerenciamento da prestação de serviços.
Caso: (a) um número substancial de fontes de dados (tais como parceiros tecnológicos, redes de
varejo, distribuidores e registros públicos) não possam fornecer dados para a continuação e
desenvolvimento de programas de gerenciamento e necessários à sincronização da cadeia de
suprimentos oferecidos pela Companhia; (b) o acesso aos dados for perdido devido à regulamentação
governamental, tal como inadequação dos contratos à LGPD, ou leis similares de outros países em
que operamos; (c) o direito exclusivo ao uso de dados for perdido; ou (d) a coleta, a divulgação ou
o uso de dados ficar acima do orçamento da Companhia; a capacidade da Companhia de fornecer
serviços aos clientes pode sofrer um impacto negativo significativo, resultando na diminuição da
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receita e danos a sua reputação. Além disso, os atuais provedores de dados da Companhia podem
optar por disponibilizar tais informações aos concorrentes da Companhia.
Por fim, não há garantia de que será possível obter dados de fontes alternativas se as fontes atuais
e/ou futuras ficarem indisponíveis e/ou ficarem disponíveis a custos elevados, a ponto de inviabilizar
a continuidade de seu uso nas atividades da Companhia, o que poderá impactar adversamente seus
resultados.
Para informações sobre outros riscos relacionados ao não cumprimento das leis de proteção de dados
no Brasil ou em outra jurisdição e sobre o enquadramento do tratamento desses dados com as
disposições da LGPD, vide item 7.5 deste Formulário de Referência.
(f)

Riscos Relacionados a Seus Clientes

Uma diminuição no ritmo de crescimento do uso de tecnologia nos negócios por clientes,
atuais e potenciais, da Companhia poderá afetar adversamente e de forma relevante os
negócios e resultados da Companhia.
As operações da Companhia dependem do crescimento contínuo do uso da tecnologia nos negócios
por seus clientes, atuais e potenciais. Os clientes atuais e potenciais da Companhia podem reduzir ou
adiar seus gastos em novas tecnologias a fim de concentrar recursos em outras prioridades ou podem
decidir utilizar recursos próprios internos em vez de serviços ou produtos contratados junto a terceiros
como a Companhia, principalmente em ambientes econômicos desafiadores, o que afetaria a
Companhia adversamente.
Além disso, muitas empresas já investiram recursos substanciais em seus negócios, podendo ser
relutantes em adotar novas abordagens ou tecnologias que alterem seus processos e infraestruturas
existentes ou que impliquem o armazenamento ou gerenciamento de seus dados ou dados de
terceiros (especialmente pacientes). Na hipótese de redução da expansão do uso de tecnologia nos
negócios dos clientes atuais e potenciais da Companhia ou de diminuição dos gastos dos clientes
atuais e potenciais da Companhia em tecnologia ou ainda, se a Companhia não for capaz de
convencer seus clientes a adotar novas soluções tecnológicas por ela oferecidas, seus negócios,
resultados operacionais, situação financeira e o valor de seus valores mobiliários poderão ser afetados
adversamente.
A Companhia poderá sofrer demandas judiciais, administrativas ou arbitrais de clientes
que sofram prejuízos decorrentes dos serviços prestados por seus empregados e de suas
subsidiárias, podendo causar danos à sua imagem, marcas e resultados financeiros.
Por meio da Companhia e de suas subsidiárias, a indústria farmacêutica pode contratar mão de obra
terceirizada auxiliar na venda dos produtos nos pontos de venda, os varejistas farmacêuticos podem
contratar tais profissionais para auxiliar na promoção de vendas, os laboratórios podem contratar
médicos terceirizados para atendimento de seus clientes no domicílio, entre outros.
Por meio deste modelo, os empregados da Companhia buscam aumentar o volume dos serviços
prestados, sendo que podem ser alvo de eventuais demandas judiciais ou arbitrais de clientes,
principalmente caso não tenham recebido o treinamento adequado do cliente, e consequentemente
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a Companhia pode sofrer demandas judiciais ou arbitrais de tais clientes para indenizar pelo prejuízo
sofrido. A Companhia pode ainda correr o risco de sofrer demandas judiciais, administrativas ou
arbitrais pleiteando a responsabilização pelos consumidores que tenham sofrido qualquer prejuízo.
Caso a Companhia venha a ser responsabilizada por eventuais prejuízos aos seus clientes ou venha
a ser envolvido em alguma demanda judicial, administrativa ou arbitral sobre o tema, poderá ser
adversamente afetada.
A incapacidade da Companhia de manter as relações comerciais de longo prazo com seus
clientes nos mesmos volumes, ou em volumes maiores, e/ou de renegociar tais relações
em termos favoráveis à Companhia poderá afetar negativamente a sua capacidade de
crescimento e adversamente sua competitividade e seus resultados operacionais.
A Companhia possui relacionamentos de longo prazo com seus clientes, que podem, a qualquer
momento, rescindir unilateralmente os contratos que celebraram com a Companhia, reduzindo
substancialmente o volume de negócios e a receita operacional líquida da Companhia. A possibilidade
de rescisão unilateral decorre da relação contratual existente entre a Companhia e todos os seus
clientes, que permite a rescisão a qualquer momento, por meio de notificação enviada à Companhia
pelo cliente com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. Além disso, o encerramento das
relações comerciais com tais clientes pode conceder oportunidades de negócios aos concorrentes da
Companhia, prejudicando sua posição no mercado e enfraquecendo sua marca, o que poderá afetar
negativamente seus negócios futuros e causar impactos relevantes e adversos em seus resultados
financeiros e operacionais.
A estratégia de crescimento da Companhia depende em grande parte de sua capacidade de aumentar
a penetração dos produtos e serviços oferecidos à sua base de clientes existente. Consequentemente,
a perda de clientes em volumes relevantes impediria tal estratégia e as perspectivas de crescimento
da Companhia em geral.
A Companhia não pode garantir que conseguirá manter ou renovar os contratos existentes com seus
clientes nem recuperar valores devidos por clientes ou parceiros de negócios inadimplentes. A perda
de um ou mais clientes ou parceiros de negócios de longo prazo ou renegociações com tais clientes
e parceiros em termos comerciais desfavoráveis à Companhia poderá afetar negativamente seus
negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que o crescimento pontual do uso de plataformas e
serviços digitais por seus clientes em resposta às restrições à circulação de pessoas em razão da
pandemia de COVID-19 será mantido, sendo que o crescimento da Companhia pode ser
adversamente afetado caso clientes existentes ou novos clientes reduzam ou deixem de usar os seus
serviços, principalmente quando cessarem as restrições ligadas à pandemia de COVID-19.
(g)

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia Atue

A Companhia pode não ser capaz de concorrer eficientemente no setor de software
altamente competitivo.
A Companhia atua em um mercado regional e local de softwares e serviços a eles relacionados, com
forte presença de fornecedores de softwares de gestão empresarial integrada, desenvolvedoras de
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softwares que são disponibilizados gratuitamente e empresas prestadoras de serviços de consultoria
e startups de tecnologia. Alguns desses competidores atuais ou potenciais da Companhia estão
envolvidos em uma gama mais abrangente de negócios em algumas soluções, sendo que alguns
deles possuem maior base instalada de clientes para seus serviços ou possuem recursos financeiros,
técnicos, de vendas e de outra natureza, significativamente maiores do que os da Companhia,
incrementando, assim, sua capacidade de concorrência em relação à Companhia. Do mesmo modo,
a Companhia pode perder participação de mercado se as empresas com as quais compete
introduzirem ou adquirirem novos produtos que concorram com os seus ou adicionarem novas
funcionalidades a esses, o que pode causar efeito prejudicial relevante sobre os negócios, os
resultados operacionais, a situação financeira e os fluxos de caixa da Companhia.
Adicionalmente, atuais clientes da Companhia podem desenvolver soluções próprias que substituam
as que atualmente adquirem da Companhia ou contratar profissionais especializados que supram a
demanda pelos serviços oferecidos pela Companhia e, portanto, poderão deixar de consumir os
serviços da Companhia, resultando em impacto adverso e relevante na receita da Companhia.
Ademais, alguns dos concorrentes da Companhia podem optar por vender produtos e/ou serviços
que competem com os da Companhia a preços mais baixos, aceitando margens e lucratividade mais
baixas, ou podem vender produtos e/ou serviços a preços mais baixos, individualmente ou como
parte de pacotes, modelos mais avançados ou técnicas melhores ou com mais funcionalidades, com
maior facilidade de implantação junto a clientes, ou economias de escala. Todos os fatores acima
poderão impactar negativamente as margens e resultados operacionais da Companhia, bem como
prejudicar sua capacidade de obter novos clientes em condições favoráveis.
(h)

Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atue

A Companhia está sujeita às regulações ligadas ao setor de saúde e o descumprimento
dessas regras pode causar efeito material adverso na atuação da Companhia.
A Companhia atua com o desenvolvimento de programas de software voltados para o oferecimento
de soluções de gestão de vendas, fidelização de consumidores e relacionamento com profissionais de
saúde para clientes que atuam nos segmentos de saúde e bem-estar (indústria farmacêutica,
farmácia, hospitais, entre outros). Nesse contexto, a Companhia pode entrar em contato com
informações de saúde de pacientes, cuja sensibilidade requer a observância de regras de sigilo e
confidencialidade – em complemento à LGPD.
Nesse sentido, a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de agosto de 2018 (“Resolução CFM nº 2.217/2018”
ou “Código de Ética Médica”), estabelece que é dever do médico guardar sigilo a respeito das
informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos
previstos em lei. É ainda vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do
exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do
paciente. Normas similares se aplicam a outros profissionais de saúde (ex.: farmácia, enfermagem,
nutrição). Ao atuar no contexto de prestação de atividades de assistência à saúde, a Companhia deve
conhecer e zelar pelo cumprimento das diretrizes previstos no Código de Ética Médica, na Resolução
CFM nº 1.643/2002 e na Resolução CFM nº 1.668/2003 da Anvisa.
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A Companhia também oferece soluções para pacientes através de empresas terceirizadas – as quais
estão sujeitas ao regulamento sanitário aplicável a serviços de saúde, incluído telemedicina e/ou
telessaúde. Os terceiros que prestam serviços à Companhia estão sujeitas à seguinte regulamentação
sanitária: para fins de prestação de serviço de telemedicina, é necessário que as pessoas jurídicas
que prestarem o serviço sigam a regulamentação ética aplicável, tal como o Código de Ética Médica,
a Resolução CFM nº 1.643/2002, Resolução CFM nº 1.668/2003 e, atualmente, a Lei nº 13.989/2020
e Portaria MS nº 467/2020. Dentre as obrigatoriedades, estão a exigência de (i) possuir DiretorTécnico Médico com CRM válido para cada jurisdição em que a companhia atuar, (ii) zelar para que
o material de propaganda dos serviços esteja de acordo a legislação aplicável, (iii) garantir
disponibilidade de valores de honorários para consulta, (iv) manter registro em ficha clínica de
atendimento, evoluções, prescrições e alta, e conservá-lo em meio físico ou digital, de acordo com a
regulamentação aplicável. O serviço, ainda, deve observar o disposto na LGPD e devem contar com
infraestrutura tecnológica apropriada para reduzir ao máximo os riscos associados ao tratamento de
dados pessoais, em especial para garantir a segurança e sigilo das informações dos pacientes,
veracidade e autenticidade dos dados. A Companhia não pode garantir que tais empresas
terceirizadas serão capazes de cumprir toda a legislação e regulamentação aplicáveis, e, se verificada
infração sanitária, estará sujeita à eventuais penalidades decorrentes de tal descumprimentos, caso
seja constatado que a Companhia de alguma forma concorreu para o resultado da infração.
Por sua vez, para o funcionamento regular das atividades de home care e atendimentos domiciliares
realizadas por terceiros prestadores de serviço à Companhia, é necessário que o prestador de serviço
observe as exigências da ANVISA, em especial os requisitos indicados na Resolução RDC n° 11 de
2006 da ANVISA, tais como (i) possuir um regimento interno que defina o tipo de atenção domiciliar
prestada e as diretrizes básicas que norteiam seu funcionamento, bem como um manual e normas
técnicas de procedimentos para a atenção domiciliar, (ii) elaborar e implementar um Programa de
Prevenção e Controle de Infecções e Eventos Adversos (PCPIEA) visando a redução da incidência e
da gravidade desses eventos, e (iii) possuir sistema de comunicação que garanta o acionamento da
equipe, serviços de retaguarda, apoio ou suporte logístico em caso de urgência e emergência.
Eventual descumprimento da regulação sanitária vigente sujeita as empresas às penalidades de: (i)
advertência; (ii) interdição parcial ou total do estabelecimento; (iii) cancelamento de alvará de
licenciamento do estabelecimento; (iv) proibição de propaganda e/ou (v) multa entre R$ 2.000,00
(dois mil reais) e R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), podendo ser aplicada em dobro
em caso de reincidência – conforme circunstâncias agravantes e atenuantes descritas na Lei nº 6.437
de 20 de agosto de 1977 (“Lei nº 6.437/77"), sem prejuízo de eventual responsabilidade civil,
administrativa e/ou penal. Ainda, eventual descumprimento de regulações de conselhos profissionais
de saúde pode sujeitar os respetivos profissionais de saúde a penalidades como: (i) advertência; (ii)
censura; (iv) suspensão do exercício profissional; e/ou (v) cassação.
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As leis e regulamentos podem exigir dispêndios maiores do que aqueles em que a
Companhia atualmente incorre para seu cumprimento; o descumprimento dessas leis e
regulamentos pode resultar em penalidades civis, criminais e administrativas.
A Companhia está sujeita à legislação federal, estadual e municipal, bem como regulamentos,
autorizações, alvarás e licenças, relativos à proteção da saúde, do trabalho, questões ambientais,
entre outros. Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças, alvarás e autorizações,
ou falha na sua obtenção ou renovação, podem resultar na aplicação de penalidades nas esferas cível
(reparação/indenização dos danos ambientais), criminal (imposição de sanções penais) e
administrativa (e.g.: imposição de multas, suspensão ou cancelamento de licenças/autorizações),
visto que são independentes entre si, podendo ser aplicadas simultaneamente. Outro resultado
negativo em caso de descumprimento de normas regulatórias e ambientais, relativas à proteção da
saúde e do trabalho, é a publicidade negativa da Companhia. A Companhia já incorreu e continuará
a incorrer em dispêndios de capital para o efetivo cumprimento dessas leis e regulamentos. Devido
à possibilidade de novos regulamentos ou outros eventos não previstos, especialmente considerando
que, por exemplo, as leis ambientais e trabalhistas podem se tornar mais rigorosas no Brasil, o
montante e prazo necessários para futuros gastos para manutenção da conformidade com os
regulamentos pode aumentar e afetar de forma adversa e causar um aumento nos custos e despesas
da Companhia, resultando, consequentemente, em lucros menores.
Em complemento, seus negócios e operações dependem de alvarás e licenças, e a Companhia não
pode garantir que mantem ou manterá todos os alvarás e licenças aplicáveis, inclusive porque os
procedimentos para obtenção, manutenção ou renovação desses alvarás e licenças poderão se tornar
mais dificultosos, o que potencializa o risco de a Companhia sujeitar-se a atrasos na emissão dessas
autorizações pelos órgãos governamentais, podendo afetar a Companhia de modo adverso e
relevante. Poderá haver a necessidade de novas autorizações aplicáveis às nossas atividades, em
razão de eventual mudança na legislação. A Companhia está sujeita, ainda, à fiscalização ou inspeção
dessas entidades para verificar o cumprimento das normas e regulamentações vigentes.
Em razão de atrasos e morosidade de alguns órgãos administrativos, a Companhia pode demorar
para obter/não conseguir obter ou renovar determinadas autorizações para seus todos os
estabelecimentos operacionais. Além disso, o cenário da COVID-19 pode ter efeitos nos prazos e
procedimentos para obtenção e/ou renovação das autorizações e licenças.
Alterações na legislação tributária brasileira ou conflitos em sua interpretação podem
impactar adversamente a Companhia, aumentando os impostos que a Companhia é
obrigada a pagar, o que poderá ter um impacto adverso na Companhia.
As autoridades brasileiras têm frequentemente implementado diversas alterações nos regimes fiscais
que podem afetar a Companhia e seus clientes, inclusive como resultado da execução ou alteração
de tratados fiscais. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas vigentes e/ou criação de
tributos, temporários ou definitivos, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos pelo governo.
Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da carga tributária da Companhia, o que
poderia afetar adversamente sua lucratividade e os preços de seus serviços, bem como restringir sua
capacidade de fazer negócios nos mercados em que atua, afetando negativamente a Companhia.
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A Companhia recebe e pode vir a receber determinados benefícios fiscais e/ou regimes especiais de
tributação. Não é possível garantir que esses benefícios serão mantidos ou renovados, dado o atual
ambiente político e econômico no Brasil. Caso a Companhia não consiga renovar seu benefício fiscal,
ou se tais benefícios forem modificados, limitados, suspensos ou revogados, a Companhia poderá ser
afetada de forma adversa.
Além disso, as atividades desempenhadas pela Companhia estão sujeitas à incidência direta ou
indireta de impostos, taxas e contribuições que, por sua vez, estão sujeitos a alterações, podendo
impactar adversamente seus negócios, sua situação financeira, seus resultados operacionais e seu
fluxo de caixa.
Ademais, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas autoridades
fiscais. Caso as autoridades fiscais interpretem as leis tributárias de forma diferente das
interpretações da Companhia, esta poderá ser adversamente afetada. Essas alterações podem
resultar em uma maior tributação a ser aplicada: (i) sobre a receita bruta da Companhia; (ii) sobre
os royalties que são pagos aos parceiros da Companhia; (iii) sobre as receitas financeiras; (iv) sobre
a lucratividade bruta; e, principalmente, (v) sobre os custos com pessoal da Companhia. O impacto
adverso dessas mudanças nas legislações fiscais e trabalhistas pode afetar negativamente a
estratégia e competividade da Companhia frente aos seus concorrentes, sobretudo estrangeiros, no
caso dessas alterações elevarem apenas a tributação para as empresas estabelecidas no Brasil.
Outrossim, 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 ao consumo, que extinguiria três tributos federais - IPI, PIS e COFINS, o
ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal, para a criação de um único novo Imposto sobre Operações
com Bens e Serviços (“IBS”) que incidiria sobre o consumo, e ainda poderá extinguir benefícios fiscais
de determinados setores da economia. Ademais, recentemente, o Governo Federal apresentou nova
proposta de reforma tributária para criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e
Serviços (“CBS”), em substituição às contribuições do PIS e da COFINS, que determina um regime
diferenciado para o setor de combustíveis. Ainda, há outros projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional que buscam revogar isenções fiscais sobre lucros distribuídos e dividendos e
alterar ou revogar leis relacionadas aos juros sobre capital próprio, conforme o caso. Caso haja uma
reforma tributária ou quaisquer mudanças na legislação e regulamentação aplicáveis, que alterem os
tributos aplicáveis ou incentivos fiscais/regimes especiais durante ou após seus prazos de vigência,
poderá afetar diretamente ou indiretamente os negócios e resultados da Companhia.
Adicionalmente, recentemente foi proposta alteração na legislação tributária pelo Poder Executivo
federal que visa, dentre outros objetivos, reduzir as alíquotas de imposto de renda para pessoas
jurídicas e alterar as formas de dedução e apuração desse tributo. Ademais, foram propostas
alterações na tributação de operações de mercado de capitais, além do fim da isenção de dividendos
e vedação de juros sobre capital próprio. Tais alterações, caso aprovadas pelo Congresso Nacional,
podem gerar impactos significativos diretos ou indiretos nos negócios e valores mobiliários da
Companhia.
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Os efeitos dessas alterações ou de quaisquer outras reformas adicionais, se aprovadas, podem trazer
impactos adversos sobre os negócios da Companhia. A Companhia não pode garantir que será capaz
de manter o fluxo de caixa projetado e rentabilidade após quaisquer aumentos nos tributos brasileiros
aplicáveis à Companhia e suas operações.
A regulamentação da internet no Brasil ainda é recente e relativamente limitada.
A Companhia está sujeita a regulamentações e leis comerciais gerais, assim como a regulamentações
e leis regendo especificamente a Internet, inclusive a Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, conforme
alterada (“Marco Civil da Internet”) e seu decreto regulamentador, que têm como finalidade
estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, bem como
estabelecer disposições sobre a responsabilidade do provedor de aplicações de internet, a privacidade
dos usuários, padrões de segurança da informação e a neutralidade de rede.
A regulamentação da internet no Brasil ainda é recente e relativamente limitada e, diferentemente
dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, existe pouca jurisprudência em torno das leis
que regulam o uso da internet e a jurisprudência existente não tem sido consistente. A incerteza
jurídica decorrente das orientações limitadas fornecidas pelas leis em vigor permite que diferentes
juízes ou tribunais decidam reivindicações muito semelhantes de maneiras diferentes e estabeleçam
jurisprudência contraditória. Essa incerteza jurídica permite decisões contrárias aos interesses da
Companhia, o que pode afetar adversamente seus negócios.
A Companhia está sujeita a alterações na regulamentação do setor de softwares e tecnologia, de
modo que, caso venham a surgir novas regras e leis aplicáveis ao setor de softwares e tecnologia,
seus produtos e serviços precisarão ser adequados às novas normas, sendo necessários investimentos
adicionais e maiores custos. Além disso, leis e regulamentos atuais e futuros poderão vir a impedir o
crescimento da Internet ou de outros serviços online. Essas regulamentações e leis podem englobar
tributação, privacidade do usuário, proteção de dados, precificação, conteúdo, direitos autorais,
distribuição, contratos eletrônicos e outras comunicações, proteção ao cliente, prestação de serviços
de pagamento online, acesso residencial à Internet em banda larga e características e qualidade de
produtos e serviços. Ainda está incerto como as leis existentes que regem questões tais como
propriedade, vendas e tributos, difamação e privacidade pessoal se aplicariam à Internet. Uma
resolução desfavorável com relação a estas questões poderá prejudicar os negócios da Companhia,
ocasionando uma diminuição na demanda por seus produtos e serviços e um aumento nas despesas
operacionais.
(i)

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Companhia Atue

Não aplicável.
(j)

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais

Não aplicável.
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(k)

Riscos Macroeconômicos

O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países
de economia emergente e nos Estados Unidos, China e países da União Europeia, podem
afetar adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e o preço de
mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações de emissão da
Companhia.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, países
da União Europeia e países de economias emergentes, bem como por tensões globais oriundas da
pandemia da COVID-19 e da retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão. A reação dos investidores
aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em
bolsas de valores. Adicionalmente, a globalização dos mercados de valores mobiliários aumentou a
vulnerabilidade dos países a eventos adversos, tais quais oscilações econômicas e recessões.
Crises em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia. 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.
Acontecimentos dessa natureza poderão afetar adversamente o valor de mercado das ações de
emissão da Companhia, podendo, ademais, dificultar o seu acesso no futuro aos mercados de capitais
e ao financiamento de suas operações em termos favoráveis.
Adicionalmente, a instabilidade política nos Estados Unidos, conflitos envolvendo Estados Unidos e o
Irã, a retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão e a crescente tensão envolvendo ataques
terroristas, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a redução nas taxas de crescimento da
China, crises na Europa e em outros países, bem como as consequências do Brexit, afetaram a
economia global, causando inúmeros efeitos que direta ou indiretamente afetam adversamente o
mercado de capitais e a economia brasileira. Tais fatos incluem oscilações no preço de valores
mobiliários de companhias listadas, disponibilidade reduzida de crédito, deterioração da economia
global devido à pandemia da COVID-19, oscilações nas taxas de juros e inflação, entre outros efeitos,
que podem afetar a percepção e interesse de investidores e direta ou indiretamente nos afetar
adversamente.
Além disso, Joseph Biden foi empossado como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de
2021. O presidente dos Estados Unidos exerce um poder significativo sobre políticas e ações
governamentais, o que pode afetar material e adversamente a economia e a estabilidade política
global. A Companhia não pode assegurar que o novo governo irá manter políticas projetadas para
promover a estabilidade macroeconômica, disciplina fiscal e investimento doméstico e estrangeiro, o
que poderá ter um efeito adverso relevante nos mercados financeiros e de valores mobiliários no
Brasil, em empresas brasileiras, incluindo a Companhia, e sobre valores mobiliários emitidos por
emissores brasileiros, incluindo as ações de emissão da Companhia.
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A pandemia da COVID-19 criou uma fonte adicional de incerteza para a economia global e para o
Brasil. Autoridades de todo o mundo vêm adotando medidas para conter a progressão da doença
desde a sua disseminação inicial. Tais restrições podem provavelmente continuar em efeito enquanto
a disseminação da doença não for reduzida. A ocorrência desses riscos afetou o crescimento global
e pode reduzir o interesse de investidores em ativos no Brasil, o que pode nos afetar adversamente
e dificultar acesso ao mercado de capitais da Companhia e, por consequência, dificultar o
financiamento de suas operações no futuro.
O governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem
ter um efeito material adverso sobre a Companhia.
A economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do governo federal que, por vezes,
realiza modificações significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias, tarifárias, fiscais e
outras, de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo federal para
controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicam aumento das taxas de
juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, intervenções no mercado de câmbio, controle de
capital e limitação às importações, entre outras medidas. A Companhia não tem controle e não pode
prever quais medidas ou políticas o governo federal poderá adotar no futuro.
A Companhia poderá vir a ser material e adversamente afetada por modificações nas políticas ou
normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:
x

política relacionada à saúde da população;

x

alterações na legislação e regulação do setor de saúde (ANVISA, ANS, Ministério da Saúde

e/ou conselhos profissionais de saúde);
x

taxas de juros;

x

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

x

política monetária;

x

flutuação cambial;

x

alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;

x

inflação;

x

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

x

racionamento de energia;

x

políticas sanitárias;

x

política fiscal e alterações na legislação tributária;

x

controle sobre importação;

x

instabilidade social e política;

x

expansão e contração da economia brasileira, medida pelo produto interno bruto;
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x

saúde pública, incluindo em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia de

COVID-19; e
x

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer

no Brasil ou que o afetem.
A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias pelo governo brasileiro cria
instabilidade na economia brasileira, aumentando a volatilidade do seu mercado de valores
mobiliários. Essas incertezas, a recessão com um período de lenta recuperação no Brasil e outros
desenvolvimentos futuros na economia brasileira podem afetar adversamente as atividades e,
consequentemente, os resultados operacionais, podendo afetar adversamente o preço de negociação
de ações da Companhia.
Ainda, em decorrência da crise sanitária de saúde pública causada pelo Sars-Cov-2, o Ministério da
Saúde publicou a Portaria n º 467, de 20 de março de 2020 (“Portaria nº 467/2020”), permitindo a
realização de telemedicina enquanto durar o período de emergência de saúde pública de importância
internacional. Além disso, a Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020 (“Lei nº 13.989/2020”) igualmente
permite a telemedicina enquanto durar a crise provocada pelo coronavírus. Nesse sentido, o
oferecimento de soluções de telemedicina para pacientes, através de empresas terceirizadas, poderá
ser impactado após o período de pandemia – especialmente considerando a expectativa de uma nova
regulação por parte do Conselho Federal de Medicina (“CFM”), o que pode afetar adversamente a
Companhia.
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios, os resultados e o preço
das ações da Companhia.
A economia brasileira foi e continua a ser afetada por eventos políticos no Brasil, que também
afetaram a confiança dos investidores e do público em geral, afetando adversamente o desempenho
da economia brasileira e aumentando a volatilidade dos títulos e valores mobiliários emitidos por
empresas brasileiras. Recentemente, o cenário político e econômico brasileiro passou por altos níveis
de volatilidade e instabilidade, incluindo a contração do produto interno bruto, ou PIB, fortes
oscilações do real em relação ao dólar americano, aumento do desemprego e menores níveis de
gastos e confiança do consumidor. Esse cenário pode se intensificar com a eleição presidencial
brasileira a ser realizada em outubro de 2022.
Os mercados brasileiros têm sofrido maior volatilidade devido às incertezas derivadas das
investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e ao
impacto dessas investigações na economia brasileira e no ambiente político. Muitos membros do
governo brasileiro e do poder legislativo, bem como altos funcionários de grandes empresas estatais
e privadas foram condenados por corrupção política relacionada a subornos através de propinas em
contratos concedidos pelo governo a diversas infraestruturas, petróleo e gás e construtoras, entre
outras. Essas investigações tiveram um impacto adverso na imagem e reputação das empresas
envolvidas e na percepção geral do mercado brasileiro.
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
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sobre a economia brasileira. Não podemos prever se as investigações em curso e seus consequentes
desdobramentos 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 alegados pelo ex-ministro da
Justiça, Sr. Sergio Moro. Segundo o ex-ministro, o presidente teria solicitado a nomeação de
funcionários da polícia federal brasileira. Caso o presidente tenha cometido tais atos, quaisquer
consequências resultantes, incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam
ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios
que operam no Brasil, inclusive em nossos negócios.
Recentemente, diversos procedimentos de impeachment foram protocolados em relação ao
gerenciamento da resposta à pandemia da COVID-19 pelo referido presidente. Ademais, em fevereiro
de 2021, Bolsonaro substituiu o presidente da Petrobrás por um general do Exército. Tal medida
sugere uma agenda mais intervencionista por parte do governo e tiveram um efeito adverso no
mercado de capitais brasileiro.
Em 14 de abril de 2021, foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI”), para apurar
desvios de recursos destinados ao combate dos efeitos da COVID-19. Contando com apoio e
expedição de medida cautelar pelo ministro do STF, Luís Roberto Barroso, para que fossem tomadas
todas as providências necessárias para sua criação e instalação, a CPI tem o propósito de investigar
ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado
do Amazonas no começo do ano.
Quaisquer consequências dessas investigações, incluindo potenciais procedimentos de impeachment,
podem afetar material e adversamente o ambiente de negócios no Brasil e as atividades da
Companhia, em razão de poderem causar uma recessão econômica no país e, como resultado, reduzir
a demanda por seus serviços.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal recentemente anulou as condenações criminais e restaurou
os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que podem permitir sua participação
como candidato na próxima eleição presidencial.
Ademais, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional
poderá resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e/ou greves
que poderão 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.
Atualmente, o Senado Federal apura as medidas tomadas pelo Poder Executivo federal frente ao
combate ao COVID-19 por meio de CPI. Os desdobramentos da CPI podem causar impactos
significativos na estabilidade política, social e econômica do Brasil, podendo afetar de forma negativa
os negócios e valores mobiliários da Companhia.
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Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro estava sendo investigado pela
chamada CPI da COVID, a qual investiga a negligência do Governo Federal e a omissão do presidente
do Brasil frente ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 e também estava sendo investigado
pelo Supremo Tribunal Federal por alegadas condutas irregulares relacionadas a veiculação de
fake news. Recentemente, diversos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro foram
protocolados em relação ao gerenciamento da resposta à pandemia da COVID-19. Quaisquer
consequências daquilo que for apurado na CPI, do andamento do inquérito do STF ou do andamento
dos pedidos de impeachment no Congresso Nacional, incluindo a potencial concretização do
impeachment, poderiam ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil,
bem como em negócios que operam no Brasil, inclusive em negócios da Companhia.
Por fim, o presidente do Brasil pode determinar políticas e emitir atos governamentais relativos à
economia brasileira que afetem as operações e o desempenho financeiro das empresas no Brasil,
inclusive as da companhia. Incertezas relacionadas à implementação de mudanças nas políticas
monetária, fiscal, e social pelo governo brasileiro e legislação correlata podem contribuir para a
instabilidade econômica e aumentar a volatilidade dos mercados, o que pode nos afetar
adversamente.
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 e especulação sobre quais medidas governamentais seriam adotadas. As medidas do Governo
Federal, no passado, para controle da inflação incluíram a manutenção de política monetária restritiva,
com altas taxas de juros, restringindo a disponibilidade de crédito e o crescimento econômico.
Para os anos encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (“IPCA”) foi de 4,5%, 4,3% e 3,8%, respectivamente, conforme medido pelo
IBGE. Nesses mesmos períodos, a taxa média de juros do Certificado de Depósito Interbancário
(“CDI”) foi de 2,77%, 5,97% e 6,42%, respectivamente, conforme medida pela Central de Custódia
e Liquidação Financeira de Títulos (“CETIP”). A SELIC teve níveis baixos históricos em 2020, porém
em agosto de 2021 o COPOM elevou a taxa SELIC de 4,25% para 5,25% ao ano.
Em divulgação recente do IBGE, datada de 9 de setembro de 2021, o IPCA acumulou 5,67% de alta
até agosto de 2021, enquanto, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, ao fim de
agosto de 2021, o CDI chegou a 5,15% a.a., mesmo mês em que a taxa básica de juros (SELIC) foi
elevada para 5,25% ao ano. A Companhia não pode assegurar que as taxas de juros permanecerão
a níveis baixos no futuro, tampouco que os índices e indicadores financeiros correspondam às
expectativas do mercado em geral.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo redução ou aumento nas
taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar
ou determinar o valor do real, podem desencadear inflação ou deflação, afetando adversamente o
desempenho geral da economia brasileira. Se o Brasil enfrentar inflação alta no futuro e a Companhia
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não conseguir repassar tais efeitos aos seus clientes, seus custos poderão ser ampliados e reduzidas
suas margens operacionais e líquidas.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar
significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo
dos novos empréstimos da Companhia, mas também o custo de seu endividamento atual, que em
parte é atrelado ao CDI, bem como o caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores mobiliários e
contratos de arrendamento a pagar da Companhia, que estão sujeitos a taxas de juros.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e 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 taxa de câmbio dupla e um sistema de taxa
de câmbio flutuante. Desde 1999, o Brasil adotou um sistema macroeconômico de metas de inflação,
o qual pressupõe câmbio flutuante com intervenções do Banco Central na compra ou venda de moeda
estrangeira com o objetivo de garantir o poder de compra da moeda local. A Companhia não pode
assegurar que essas medidas não serão adotadas pelo Governo Federal no futuro ou que não seremos
adversamente afetados pela depreciação ou apreciação do Real em relação ao Dólar e outras moedas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, observou-se a desvalorização de 17,0%
da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$ 3,87 por US$
1,00. Por fim, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, observou-se a
desvalorização de 4,0% da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o
Dólar de R$ 4,03 por US$ 1,00. Em 31 de dezembro de 2020, a taxa de venda do dólar americano
era de R$ 5,1967 para US$ 1,0000, conforme informado pelo Banco Central, representando uma
desvalorização de 28,9% do real em relação ao dólar americano em 31 de dezembro de 2019, que
era de R$ 4,0307 para US$ 1,0000. Não se pode garantir que o Real não sofrerá maior desvalorização
em relação ao Dólar futuramente.
Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar
adversamente o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia pode ser adversamente afetada pela percepção dos investidores quanto aos riscos
relacionados à classificação de crédito da dívida soberana do Brasil. As agências de classificação
avaliam regularmente o Brasil e suas classificações soberanas, que se baseiam em uma série de
fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de
cálculos de dívida e a perspectiva de mudanças em qualquer desses fatores.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s iniciou a revisão da nota de risco de crédito soberano do
Brasil, rebaixando-a para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde então, o
Brasil vem sofrendo sucessivos cortes em sua nota pelas três principais agências de classificação de
risco no mundo. Após o rebaixamento feito em 30 de setembro de 2015, a Standard & Poor’s reduziu
novamente a nota de risco de crédito do Brasil de BB+ para BB e, mais recentemente, em 11 de
janeiro de 2018, rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil de BB para BB- com
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perspectiva estável. A Standard & Poor’s subsequentemente, em abril de 2020, manteve a nota de
crédito soberano do Brasil para BB-, mas mudou sua perspectiva de estável para negativa em maio
de 2020. Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou a nota de risco de crédito do Brasil para um grau
abaixo do grau de investimento, para Ba2, com uma perspectiva negativa, alterada em abril de 2018
para uma perspectiva estável. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de crédito
soberano do Brasil para BB negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma
perspectiva estável. Em 5 de maio de 2020, a Fitch manteve a nota de risco de crédito soberano do
Brasil em BB negativo, mas revisou a perspectiva para negativa em resposta aos efeitos da pandemia
da COVID-19. Na data de apresentação deste Formulário, a nota de crédito soberano do Brasil era
BB-estável, Ba2 estável e BB-negativo, pela Standard & Poor´s, Moody´s e Fitch, respectivamente.
Como resultado desses rebaixamentos, os preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram
afetados negativamente. A continuação ou o agravamento da atual recessão brasileira pode levar a
novos rebaixamentos.
A Companhia não pode garantir que as agências de crédito manterão essas classificações sobre o
crédito brasileiro. Qualquer nova degradação das classificações de crédito soberano do Brasil poderia
aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço das
ações ordinárias da Companhia.
Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, China e União
Europeia, podem afetar adversamente a economia brasileira e o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações de emissão da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos,
países da União Europeia, países latino-americanos e de economias emergentes, e recentemente os
acontecimentos no Afeganistão. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode
causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por
companhias brasileiras. 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. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países
emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias brasileiras,
inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia. Esses eventos podem dificultar o acesso da
Companhia ao mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro, em termos
favoráveis ou independentemente dos termos.
Além disso, na medida em que disputas comerciais entre países, em especial a atual disputa entre os
Estados Unidos e a China, as tensões globais decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como
crises na Europa e outros países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit e a
retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, afetaram a economia global, produzindo diversos
efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram negativamente o mercado de capitais e a economia
brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas, reduções na oferta
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de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre outras,
que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a Companhia.
Pandemias, epidemias ou surtos de doenças infecciosas, como o COVID-19, podem levar
a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão adversa
sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Pandemias, epidemias ou surtos de doenças infecciosas podem ter um efeito adverso no mercado e
economia global. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como zika vírus,
vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1
(influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio
(“MERS”) e a síndrome respiratória aguda grave (“SARS”) afetaram determinados setores da
economia dos países em que essas doenças se propagaram.
Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia do COVID-19, doença causada por um novo
coronavírus (“SARS-Cov-2”), que desencadeou severas medidas por autoridades governamentais ao
redor do mundo com o objetivo de controlar sua disseminação, incluindo restrição ao fluxo de
pessoas, com limitações a viagens, utilização de transportes públicos, quarentenas e lockdowns,
fechamento prolongado de estabelecimentos comerciais, interrupções na cadeia de suprimentos e
redução de consumo de uma maneira geral. No Brasil, alguns estados e cidades 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, shopping centers,
restaurantes e outros estabelecimentos comerciais e espaços públicos.
Adicionalmente, qualquer mudança material na economia e no mercado de capitais global, incluindo
o Brasil, pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações ordinárias
de emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de seus valores
mobiliários, além de dificultar seu acesso ao mercado de capitais e financiamento de suas operações,
inclusive em termos aceitáveis. Para mais informações sobre os impactos da pandemia do COVID- 19
nos negócios da Companhia, veja item 10.9 deste Formulário de Referência. Tais providências podem
ser prolongadas ou reinstituídas a medida que novas variantes do SARS-Cov-2 e/ou novas ondas de
contágio surjam.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros, incluindo riscos de mercado, os quais
compreendem, especialmente, o risco de taxa de juros, conforme descrito abaixo.
Riscos de Mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas de câmbio, taxas
de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de suas participações em
instrumentos financeiros.

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco
é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da
Companhia.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
Consolidado
Exposição ao risco de crédito

30/06/2021

Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2020

14.654

Contas a receber de clientes

31/12/2019 31/12/2018

18.821

15.673

18.492

27.505

23.090

16.707

16.327

42.159

41.911

32.380

34.819

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro
ativo financeiro.
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no final do período
de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto dos acordos de
compensação.
Em 30 de junho de 2021

Consolidado

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
futuro,
incluindo
juros

6 meses
ou
menos

6a
12meses

1a2
anos

2a5
anos

Mais que
5 anos

Passivos financeiros não
derivativos
Empréstimos e financiamentos

44

44

44

-

-

-

-

Arrendamento mercantil

4.904

4.904

538

539

409

1.724

1.694

Fornecedores e outras contas a pagar

3.035

3.035

3.035

-

-

-

-

31.103

31.103

3.000

6.350

12.752

9.001

-

Dividendos a pagar

2.484

2.484

2.484

-

-

-

-

Partes relacionadas

603

603

603

-

-

-

-

42.173

42.173

9.704

6.889

13.161

10.725

1.694

Obrigação por aquisição de
investimento
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Em 31 de dezembro de 2020

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
futuro,
incluindo
juros

6 meses
ou menos

6 a 12
meses

1a2
anos

2a5
anos

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

Consolidado
Empréstimos e
financiamentos

Acima
de
5 anos

91

91

50

41

-

-

-

Fornecedores e outras
contas a pagar

2.784

2.784

2.731

53

-

-

-

Dividendos a pagar

2.484

2.484

2.484

-

-

-

-

Partes relacionadas

154

154

154

-

-

-

-

4.422

4.422

262

198

436

1.692

1.834

9.935

9.935

5.681

292

436

1.692

1.834

Arrendamentos Mercantis

Risco de taxa de juros
A Companhia está exposta as variações nas taxas de juros, que são aplicadas aos seus empréstimos e
financiamentos. A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nos
outros investimentos financeiros.
O perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia na data das demonstrações
financeiras era:
Consolidado

Perfil dos instrumentos financeiros

30/06/2021

31/12/2020

Instrumentos de taxa fixa
Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos

(44)

(44)

9.314

16.805

Instrumentos de taxa variável
Ativos Financeiros
Aplicações financeiras
Passivos Financeiros
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigação por aquisição de investimento

2.449

2.784

31.103

-

33.552

2.784

Análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros da Companhia são representados por caixa e equivalentes de caixa, contas
a receber e a pagar, empréstimos e financiamentos, os quais estão registrados pelo valor de custo,
acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, ou pelo valor justo quando aplicável, em 30 de junho
de 2021 e 31 de dezembro de 2020. Os principais riscos atrelados às operações da Companhia estão
ligados à variação do Certificado do Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações financeiras e fundos
de investimentos de renda fixa.
(i)

Ativos Financeiros

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual a Companhia
estava exposta na data base de 30 de junho de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, foram definidos 03
cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, em 30 de junho de 2021 o
CDI médio é de 4,15% e foi definido como cenário provável (cenário I). Em 31 de dezembro de 2020 o CDI
médio foi de 1,90%. Em ambos os períodos, a partir do CDI médio, foram calculadas variações de 25% (cenário
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II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a incidência
de tributos sobre os rendimentos das aplicações. As datas base utilizadas da carteira abaixo foram 30 de
junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, projetando um ano e verificando a sensibilidade do CDI com
cada cenário.

Consolidado (Em Reais mil)

Saldo em 30
de junho de
2021

Risco

Cenário
Provável
(I)

Cenário
(II)

Cenário
(III)

Operação
Aplicações financeiras consolidadas

9.314

Redução CDI

Receita financeira
Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Risco

4,15%

3,11%

2,08%

387

290

193

Cenário
Provável
(I)

Cenário
(II)

Cenário
(III)

Operação
Aplicações financeiras consolidadas
Receita financeira

(ii)

16.806

Redução CDI

16.806

1,90%

1,43%

0,95%

319

239

160

Passivos Financeiros

Com o objetivo de verificar a sensibilidade do indexador sobre as dívidas as quais a Companhia está
exposta na data base de 30 de junho de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, foram definidos três
cenários diferentes.
Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, em 30 de junho de 2021 o CDI médio é
de 4,15% e foi definido como cenário provável (cenário I). Em 31 de dezembro de 2020 o CDI médio
foi de 1,90%. Em ambos os períodos, a partir do CDI médio, foram calculadas variações de 25% (cenário
II) e 50% (cenário III).
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração a incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 30 de junho de 2021 e para 31 de
dezembro de 2020. As datas base utilizadas para os empréstimos e financiamentos foram de 30 de
junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, projetando os índices para um ano e verificando a
sensibilidade em cada cenário.

Consolidado (Em Reais mil)
Operação
Empréstimos e financiamentos
Obrigação por aquisição de
investimento
Despesa financeira

Consolidado (Em Reais mil)
Operação
Empréstimos e financiamentos
Depesa financeira

Saldo em 30
de junho de
2021

Risco

44

Aumento CDI

Saldo em 31
de dezembro
de 2020

Risco

91

Aumento CDI

Cenário
Provável (I)

Cenário
(II)

Cenário (III)

4,15%
2

5,19%
2

6,23%
3

Cenário
Provável (I)

Cenário
(II)

Cenário (III)

1,90%
2

2,38%
2

2,85%
3
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e administrativos de natureza cível,
tributária, trabalhista, e regulatória, dentre processos com chance de perda provável, possível e remota.
As provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, com base na análise
individual de cada processo por seus advogados internos e externos, sendo constituídas provisões para
processos avaliados por seus consultores jurídicos como processos com chance de perda provável.
Para os fins deste item 4.3, foram considerados como individualmente relevantes processos em que a
Companhia e suas controladas figuram como parte e que (i) possam vir a impactar de forma significativa
o patrimônio ou os negócios da Companhia, em valores superiores a R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais); ou (ii) individualmente possam vir a impactar negativamente a imagem da Companhia, de suas
controladas, de seus administradores e acionistas.
Em 30 de junho de 2021, a Companhia e suas controladas figuravam como parte no polo passivo em
processos administrativos e judiciais de natureza fiscal. De acordo com a análise dos advogados
externos da Companhia, em 30 de junho de 2021, o valor total envolvido nos processos com chance de
perda possível e provável era de R$ 5.346 mil e R$ 2.476 mil, respectivamente, dos quais R$ 2.476 mil
foram provisionados.
Em 30 de junho de 2021, a Companhia e suas controladas figuravam como parte no polo passivo em
processos administrativos e judiciais de natureza trabalhista. De acordo com a análise dos advogados
externos da Companhia, em 30 de junho de 2021, o valor total envolvido nos processos com chance de
perda possível e provável era de R$ 1.691 mil e R$ 178 mil, respectivamente, dos quais R$ 178 mil
foram provisionados
Dentre os processos de natureza fiscal individualmente relevantes para a Companhia, em 30 de junho
de 2021, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes:
Contingências Fiscais
Processo Administrativo nº 10880.983.840/2016-62
a. Juízo

Receita Federal do Brasil

b. Instância

1ª instância administrativa

c. Data de instauração

29/09/2016

d. Partes no processo

Ponto Extra e Receita Federal do Brasil

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 2.509.753,23

f. Principais fatos

Trata-se de processo administrativo relativo a pedido de compensação não
homologado pela Receita Federal do Brasil. A companhia formulou pedido de
compensação para quitação de débito de IRPJ de novembro/2012. Contra o despacho
decisório que não homologou a compensação realizada, foi apresentada Manifestação
de Inconformidade.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de perda do
processo

Caso a Companhia não obtenha êxito na discussão, estará sujeito ao pagamento do
valor em discussão, devidamente atualizado

Processo Administrativo nº 04/354.357/2013
a. Juízo

Município do Rio de Janeiro

b. Instância

1ª Instância Administrativa

c. Data de instauração

09/08/2013
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Processo Administrativo nº 04/354.357/2013
d. Partes no processo

Top Down Consultoria & Projetos Ltda e Município do Rio de Janeiro

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 2.466.664,63

f. Principais fatos

Trata-se de processo administrativo instaurado para fins de realização de depósito
administrativo do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) exigido pela
Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a cessão do direito de uso de software de
propriedade da empresa, cuja legalidade está sendo discutida nos autos da ação
declaratória de nº 0505633-05.2015.8.19.0001 e no processo administrativo nº
04/354.450/2016 (notificação de lançamento de n° 002/2016), lavrada com a
finalidade de evitar a decadência do ISS supostamente incidente sobre o
licenciamento de software.

g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de perda do
processo

Pagamento do valor em discussão, devidamente atualizados
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
O valor total provisionado para os processos descritos no item 4.3, em 30 de junho de 2021, era de
R$2.751.575,35, sendo R$284.910,72 referentes ao Processo Administrativo nº 10880.983.840/201662 e R$ 2.466.664,63 referentes ao Processo Administrativo nº 04/354.357/2013.
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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
Não aplicável, pois a Companhia não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais não
sigilosos, em que a Companhia ou suas controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam seus
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores, ou seus investidores ou de
suas controladas.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável, pois não há processos descritos no item 4.4.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Na data deste Formulário, não há processos relevantes que tramitam em segredo de justiça em que a
Companhia ou suas Controladas sejam parte.
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Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
Não aplicável, pois a Companhia e suas controladas não são partes em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes,
não sigilosos e relevantes em conjunto.
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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, pois a Companhia, suas controladas, seus administradores e seus acionistas não
descreveram processos no item 4.6.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 4.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
(a)

Política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia adota, desde 14 de setembro de 2021, uma política de gerenciamentos de riscos (“Política
de Gerenciamento de Riscos”), aprovada nessa data pelo Conselho de Administração. Sua aplicação é
monitorada pela Área de Gestão de Riscos e Controles Internos e pelo Comitê de Auditoria da
Companhia.
(b)

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Companhia objetiva primariamente, com sua Política de Gerenciamento de Riscos, estabelecer e
divulgar princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas no seu processo de gestão de
Riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de
Riscos relevantes para suas atividades.
A Companhia tem como objetivo também prevenir e tratar Riscos que possam impactar, de forma
negativa, suas atividades e operações, o alcance dos seus objetivos e as metas de geração de valor
estabelecidas no seu plano estratégico. Pretende-se, assim, fortalecer o modelo de governança
corporativa da Companhia e evitar a assunção de Riscos que possam vir a comprometer a continuidade
de seus negócios.
A Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia tem como referências (i) as diretrizes de
governança corporativa do estatuto social da Companhia; (ii) as normas aplicáveis emanadas pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (iii) o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; (iv) as diretrizes e princípios descritos no Código de Ética e Conduta da
Companhia; (v) o modelo do COSO-ERM - Committee of Sponsoring Organizations of Treadway

Commission (“COSO ERM”); e (vi) o Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), publicado em 2007.
Na condução de seus negócios, a Companhia assume incertezas a que está exposta e que podem
impactar negativamente o alcance dos objetivos e de geração de valor estabelecidos no seu plano
estratégico de longo prazo (“Riscos”). Se não identificados e tratados de forma adequada, os Riscos
podem comprometer a competitividade e perenidade dos negócios.
Toda e qualquer decisão envolve determinado grau de Risco. Deve-se destacar que os Riscos jamais
serão eliminados. O objetivo é entendê-los, avaliar e definir ações de resposta para que as perdas sejam
reduzidas e previstas. A análise de riscos deve auxiliar o processo de tomada de decisão nos diversos
níveis da Companhia. Para todos os efeitos, os Riscos com limites aprovados devem ser levados em
consideração na elaboração de estimativas, adequando as metas se necessário, aos limites de riscos
aprovados.
É fundamental o entendimento e disseminação entre os órgãos e executivos da Companhia envolvidos,
da correta diferenciação de impactos causados por eventos e situações como (i) falhas de controles
internos em processos; (ii) decisões estratégicas malsucedidas; ou (iii) falhas na governança. Este
entendimento visa aperfeiçoar e fortalecer o modelo de governança corporativa da Companhia de
acordo com os contextos interno e externo nos quais a Companhia está inserida.
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Todos os Riscos desenvolvidos, com limites de Risco aprovados, deverão ser formalizados em relatórios
detalhados, explicativos, com planos de ação para monitoramento e tratamento de Riscos, se for o caso,
detalhados com responsáveis e prazos de conclusão. Os relatórios deverão ser assinados pelo
Proprietário do Risco e pelo Comitê de Auditoria. A assunção de Riscos que possam comprometer a
continuidade do negócio, e/ou a inobservância/extrapolação deliberada dos limites estabelecidos pela
administração estará sujeita às sanções previstas no Código de Ética e Conduta da Companhia.
Para a consecução dos objetivos descritos acima, a Companhia adota os instrumentos de gerenciamento
descritos no item 5.1.b.ii deste Formulário de Referência e a disseminação de uma cultura de gestão de
riscos sustentável.
(i)

Riscos para os quais se busca proteção

Nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos, a Companhia busca proteção para riscos divididos
nas seguintes principais macro-categorias, a serem consideradas e incluídas em seu mapa de Riscos, e
que podem ser enquadradas em mais de uma categoria concomitantemente:
x

Riscos Estratégicos: São aqueles associados à estratégia da Companhia na busca de criação,
proteção e crescimento de valor e incluem os riscos concorrenciais, e riscos políticos. São causados
por mudanças no ambiente externo, tais como político e econômico, mercado, competidores, fusões
e aquisições, disponibilidade de recursos, inovações e portfólio de produtos e/ou serviços.

x

Riscos Operacionais: São aqueles que envolvem a operação, sistemas, processos, controles
internos, clientes, receitas e outros ativos da Companhia que podem implicar perdas financeiras,
danos de reputação e imagem, declínio dos resultados da Companhia. Dentre eles, podemos citar:
inviabilidade do produto, não aderência do produto perante a equipe de vendas, clientes e mercado
(baixo volume de vendas, perdas para concorrência, preço não condizente, produto não compatível
e momento indevido de lançamento), dentre outros.

x

Riscos Financeiros: São aqueles decorrentes de efeitos não esperados no cenário econômico,
político e nas tendências de mercado que podem ter reflexo no comportamento do consumidor, na
taxa de juros, inflação, investimentos financeiros, dentre outros. Dentre eles, podemos citar: perda
financeira por cadastramento incorreto de índice de correção dos contratos, perda financeira devido
a aplicações financeiras equivocadas, perdas financeiras decorrentes de ações ocasionadas por
distratos realizados pelos clientes, dentre outros.

x

Riscos de Conformidade e Regulatórios: São aqueles causados pela falha no cumprimento de
leis, regras, regulamentos e políticas internas ou pela existência de processos em aberto ou
processos futuros que possam resultar em perda financeira e/ou prejudicar a imagem e a reputação
da Companhia. Dentre eles, podemos citar: atividades executadas em desacordo com políticas,
normas e procedimentos da Companhia, falhas no monitoramento de alteração/criação de leis e
regulamentações, sanções/multas devido à transmissão de informações incorretas para órgãos
regulatórios, fraude por substituição ou inclusão de pagamentos e/ou despesas pessoais, dentre
outros.
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x

Riscos

Tecnológicos:

São

aqueles

que

podem

ser

causados

pelo

vazamento

de

dados/informações pessoais, roubo/vazamento de informações estratégicas (envio de arquivos
confidenciais), acesso inadequado a ativos e recursos de TI, acesso remoto inseguro, dentre outros,
que impactam na confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
x

Riscos Socioambientais: São aqueles relacionados a questões ambientais, como a contaminação
de água e solo, descarte indevido de resíduos de construção, e corte indevido de árvores nativas,
e questões socioambientais, como riscos de perdas decorrentes de efeitos negativos das atividades
e operações da Companhia sobre a sociedade.

x

Riscos Reputacionais: São aqueles relacionados à imagem da Companhia, que podem acarretar
a possibilidade de perdas quando a Companhia tenha seu nome, marca ou credibilidade prejudicada
no mercado ou perante autoridades decorrentes de eventos, verídicos ou não.

(ii)

Instrumentos utilizados para proteção

A Companhia identifica, avalia, trata e monitora todos os Riscos a que está exposta de forma a garantir
o cumprimento das metas estabelecidas em seu planejamento estratégico.
O processo de gerenciamento de Riscos da Companhia é baseado (sem limitação), no COSO-ERM, e é
composto pelas seguintes etapas:
x

Identificação dos riscos: identificação dos fatores (causas) de Riscos e implicações nos
objetivos (metas e resultados) projetados, através de instrumentos como, (i) benchmarking
de empresas de segmento, porte e/ou estrutura de governança similares ou comparáveis à
Companhia; (ii) entrevistas com pessoas chave da Companhia, colaboradores e/ou
profissionais de mercado com reconhecida capacidade técnica no assunto; (iii) auditorias nos
processos internos; (iv) registros de não-conformidade apurados pelos Proprietários dos
Riscos; (v) denúncias por meio do Canal de Ética da Companhia, disciplinado no Código de
Conduta e Ética; entre outros.

x

Avaliação: cálculo do impacto e probabilidade de ocorrência dos Riscos sobre os resultados
projetados.

x

Limite de Risco: priorização e definição do limite de cada Risco que a Companhia está disposta
a correr na busca pelo retorno e geração de valor, classificando os Riscos como de acordo com
as definições abaixo:
(i)

Risco Inaceitável: representa ameaça potencial aos negócios da Companhia.
Demandam ação gerencial prioritária para eliminar o componente de Risco ou ao
menos reduzir sua severidade e/ou frequência.

(ii)

Risco Inesperado: com alto impacto e baixa frequência. Devem ser quantificados e
monitorados regularmente para direcionar continuamente as estratégias de mitigação
e/ou planos de contingência. O objetivo é estar preparado caso o evento venha a
acontecer. Tratamento sujeito à viabilidade de contratação de seguros como resposta
a estes Riscos.
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(iii)

Risco Provável: de menor criticidade devido ao menor nível de impacto no valor dos
negócios. Foco deve ser o de definir níveis aceitáveis de perda por eventos e limites
de competência que evitem que o nível de impacto suba ao longo do tempo.

(iv)

Risco Aceitável: perdas de menor relevância, podendo o custo do impacto ser menor
do que o custo de mitigá-los. Riscos de baixo impacto e frequência, não havendo
necessidade de monitoramento contínuo.

x

Tratamento: a partir da identificação e avaliação dos Riscos, são implementadas respostas,
que consistem no tratamento e mitigação dos Riscos. As respostas aos Riscos consideram os
seguintes critérios:
(i)

Rejeitar: eliminar totalmente a fonte do Risco. Esta resposta é aplicável na situação
em que Companhia não encontrou alternativas para mitigação do Risco até um nível
aceitável, em conformidade com seu limite de Riscos;

(ii)

Transferir e/ou Compartilhar: transferir a responsabilidade do Risco para terceiros por
meio de terceirização de operações e atividades;

(iii)

Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou impacto de um Risco para um limite aceitável a
Companhia;

(iv)

Aceitar/Reter: nenhuma ação direta é tomada para alterar o nível de impacto ou
probabilidade do Risco. Esta resposta é aplicável quando o Risco está abrangido no
limite de Riscos da Companhia.

x

Planos de Ação: conjunto de iniciativas definidas e implantadas pelo Proprietário do Risco a
fim de adequar as exposições aos limites aprovados (objeto de acompanhamento periódico).

x

Monitoramento: definido o Plano de Ação, será realizada sua verificação, supervisão e
observação crítica, de modo a garantir a adequação do Tratamento estipulado inicialmente. As
atividades de Monitoramento devem ser executadas de forma contínua e periodicamente
informadas à administração da Companhia.

(iii)

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura de gerenciamento de Riscos da Companhia considera a atuação conjunta dos órgãos de
governança corporativa e de gestão, e é realizada de acordo com o modelo de linhas de defesa do
COSO-ERM. As linhas de defesa consistem em um conceito que define os papéis e responsabilidades
no gerenciamento de riscos e fortalecimento da governança, bem como a interação desses papéis em
todos os níveis da Companhia, conforme indicado abaixo:
A.

1ª Linha de Defesa: é representada pelos Proprietários de Riscos, responsáveis diretos
pela execução de seus processos e detecção dos riscos respectivos e implementação
das respostas.
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B.

2ª Linha de Defesa: é representada pelo departamento de Gestão de Riscos e
Controles Internos, pela Área de Compliance e pela Comissão de Ética, que atuam na
garantia do apropriado funcionamento da primeira linha, por meio do estabelecimento
de controles, na identificação de falhas de performance de controles e na identificação
de desvios de políticas e procedimentos internos. A Área de Gestão de Riscos e
Controles Internos se reporta ao Comitê de Auditoria, e pode contar com o auxílio de
outras áreas da Companhia, tais como controladoria, jurídico e auditoria interna, para
o desempenho de suas atividades. A Área de Compliance se reporta à Comissão de
Ética, que por sua vez se reporta ao Comitê de Auditoria.

C.

3ª Linha de Defesa: é representada pela área de Auditoria Interna, que atua no
fornecimento de avaliações independentes à administração, especialmente pela
realização de testes substantivos de controles internos para identificação de desvios
operacionais e financeiros decorrentes de falhas e/ou fraudes. Para exercício da
atividade de Auditoria Interna, a Companhia dispõe de empresa terceirizada.

Neste sentido, o processo de gerenciamento de riscos da Companhia está estruturado conforme
organograma e descrições abaixo:
O Conselho de Administração tem competência para monitorar o funcionamento do processo de
gestão, acompanhar o perfil de riscos da Companhia e os planos de ação definidos em resposta aos
riscos. Nesse contexto, compete ao Conselho de Administração da Companhia:
(i)

definir os objetivos estratégicos, as diretrizes e o perfil de riscos da Companhia,
adequado e aderente aos seus negócios;

(ii)

aprovar as políticas, diretrizes, mapa de Risco, limites de exposição e impactos
propostos;

(iii)

fornecer, periodicamente, sua percepção do grau de exposição a Riscos que a
Companhia está exposta e influenciar na priorização dos riscos a serem tratados;
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(iv)

avaliar em pauta prévia, mudanças ou atualizações e cada Risco, cujos limites já
tenham sido aprovados;

(v)

assegurar, ao Comitê de Auditoria, autonomia operacional, aprovando-lhe orçamento
próprio destinado a cobrir despesas com seu funcionamento;

(vi)

receber, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria, o reporte das atividades da
área de Auditoria Interna, avaliando, ao menos anualmente, se a estrutura e
orçamento desta são suficientes ao desempenho de suas funções; e

(vii)

avaliar e deliberar sobre transações com partes relacionadas, em conformidade com a
Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia.

Compete ao Comitê de Auditoria da Companhia, órgão autônomo de assessoramento vinculado ao
Conselho de Administração, dentre outras atribuições:
(i)

avaliar e monitorar as exposições de Risco da Companhia para desenvolvimento de
ações que promovam redução de riscos e ameaças;

(ii)

recomendar ao Conselho de Administração da Companhia a avaliação de políticas,
limites e planos de ação;

(iii)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes
relacionadas;

(iv)

monitorar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Riscos e avaliar a
performance frente aos limites de Risco aprovados;

(v)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(vi)

avaliar a efetividade do modelo de gestão de Riscos e sugerir aprimoramentos no
processo, apontando as causas e responsabilidades;

(vii)

acompanhar as atividades da área de Auditoria Interna e da Área de Gestão de Riscos
e Controles internos da Companhia e reportá-las ao Conselho de Administração; e

(viii)

receber periodicamente da Comissão de Ética e/ou da Área de Compliance informações
a respeito da apuração de denúncias de descumprimento de leis, normas internas e
regulamentos, incluindo a aplicação de medidas disciplinares, deliberando em casos
considerados mais graves.

Compete à Diretoria da Companhia:
(i)

atualizar o mapa de Riscos sempre que ocorrer a revisão do plano estratégico e
tempestivamente com o surgimento de fatores de risco emergentes;

(ii)

estabelecer priorização dos Riscos a partir do impacto e probabilidade, visando
estabelecer uma comparação individual dos riscos para fins de priorização e gestão;

(iii)

avaliar e tomar decisões em relação a exposição aos Riscos (impacto e probabilidade)
e aos limites apresentados pelos Proprietários dos Riscos e recomendar ações de
respostas;
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(iv)

acompanhar periodicamente a evolução da exposição aos Riscos considerando os
limites aprovados pelo Conselho de Administração;

(v)

adotar Riscos avaliados como ferramenta de orientação da revisão ou construção do
plano estratégico; e

(vi)

disseminar a cultura da gestão de Risco em toda Companhia, através de incentivos e
políticas de remuneração variável.

Compete à área de Auditoria Interna:
(i)

aferir a qualidade e a efetividade do processo de gerenciamento de Riscos e dos
processos de governança, da adequação dos controles e do cumprimento das normas
e regulamentos associados aos negócios da Companhia, de forma independente,
imparcial e tempestiva;

(ii)

fornecer relatórios periódicos ao Comitê de Auditoria, a fim de garantir que o processos
e estrutura de gerenciamento de Riscos esteja sendo devidamente obedecida; e

(iii)

avaliar e propor ao Comitê de Auditoria estratégias de mitigação dos Riscos
identificados em sede de auditoria.

Compete à Área de Gestão de Riscos e Controles Internos, que se reporta ao Comitê de Auditoria,
exercer a função de riscos corporativos e controles internos da Companhia e os seus colaboradores
não acumulam funções ou possuem relação de subordinação com áreas operacionais da Companhia.
No que diz respeito ao gerenciamento de riscos, a Área de Gestão de Riscos e Controles Internos tem
competência para:
(i)

estabelecer os processos de gerenciamento de riscos;

(ii)

coordenar e definir os padrões a serem seguidos de ferramentas, metodologias,
sistemas de suporte, as formas;

(iii)

fornecer apoio metodológico aos Proprietários dos Riscos e aos responsáveis pelos
processos da Companhia por meio de ferramentas e serviços sob demanda;

(iv)

Monitorar o sistema de gestão de riscos, reportando as atividades de gestão de riscos
ao Comitê de Auditoria, e indiretamente ao Conselho de Administração;

(v)

Atualizar, e submeter para aprovação do Conselho de Administração, a Matriz de Riscos
sempre que ocorrer a revisão do plano estratégico ou quando do surgimento de novos
fatores de risco;

(vi)

liderar e direcionar os esforços e objetivos com as diversas áreas da Companhia;

(vii)

implementar os controles e processos de gestão de Riscos definidos pelo Conselho de
Administração;

(viii)

auxiliar o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e a Diretoria na análise
qualitativa e quantitativa de Riscos corporativos;

(ix)

estabelecer priorização dos riscos a partir do impacto e probabilidade, visando
estabelecer uma comparação individual dos riscos para fins de priorização e gestão;

(x)

elaborar relatórios de reporte ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria,
consolidando a avaliação de Riscos da Companhia;
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(xi)

buscar melhorias no processo de gestão de Riscos e controles internos de forma
contínua; e

(xii)

acompanhar as melhorias de processos para mitigar os riscos corporativos.

No que diz respeito a controles internos, a Área de Gestão de Riscos e Controles Internos tem
competência para:
(i)

desenvolver normas, políticas e procedimentos a fim de mitigar Riscos e impactos
relacionados a controles internos em todas as áreas da Companhia;

(ii)

monitorar e mapear os processos e procedimentos relacionados a controles internos;

(iii)

atualizar os processos e procedimentos relacionados a controles internos; e

(iv)

reportar-se ao Comitê de Auditoria da Companhia quanto a questões estratégicas
relacionadas a controles internos.

Compete à Área de Compliance, que se reporta à Comissão de Ética da Companhia, exercer a função
de compliance da Companhia, e os seus colaboradores não acumulam funções ou possuem relação de
subordinação com áreas operacionais.
A Área de Compliance tem competência para:
(i)

tomar as medidas necessárias para garantir a aplicação e divulgação do Código de Ética
e Conduta e, inclusive, fiscalizar e avaliar o seu cumprimento e eficácia;

(ii)

propor novas normas ou políticas relacionadas ao programa de integridade da
Companhia ou a revisão das já existentes;

(iii)

avaliar a concessão de brindes, presentes, hospitalidades ou entretenimento acima do
limite estabelecido no Código de Ética e Conduta;

(iv)

avaliar a realização de doações, contribuições filantrópicas e patrocínios pela
Companhia;

(v)

conduzir treinamentos periódicos acerca das condutas, princípios, conceitos e
procedimentos previstos no Código de Ética e Conduta, mantendo instrumentos
adequados de controle de frequência, participação e retenção de informações;

(vi)

definir e acompanhar os procedimentos de contratação e monitoramento de terceiros;
e

(vii)

auxiliar a Comissão de Ética no tratamento das comunicações recebidas através do
Canal de Ética.

No que diz respeito ao gerenciamento de Riscos, a área de Compliance tem competência para:
(i)

auxiliar a Área de Gestão de Riscos e Controles Internos e a Diretoria na avaliação dos
Riscos de conformidade e regulatórios;

(ii)

acompanhar a implementação dos planos de ação relacionados a riscos de
conformidade e regulatórios; e

(iii)

coordenar as melhorias de processos para mitigar os Riscos de conformidade e
regulatório.
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Compete à Comissão de Ética da Companhia, que terá natureza de grupo de trabalho e se reportará
ao Comitê de Auditoria, analisar as questões éticas divergentes e/ou cujas diretrizes não estiverem
previstas no Código de Ética e Conduta, bem como dar parecer e recomendar ações e decisões nos
casos que envolvam estas matérias. Compete ainda à Comissão de Ética:
(i)

ser instância de orientação e aconselhamento sobre o cumprimento do Código aos
Colaboradores, Terceiros, clientes e demais stakeholders;

(ii)

apurar os relatos na plataforma Canal de Ética com o auxílio da Área de Compliance e
de outras áreas da Companhia (como Jurídico, Recursos Humanos, dentre outras) e/ou
de assessores externos, conforme aplicável, garantindo a confidencialidade das
informações e o anonimato do denunciante, se desejado, e práticas de não retaliação,
e encaminhando suas conclusões e recomendações ao Comitê de Auditoria, bem como
casos mais graves;

(iii)

identificar e acompanhar oportunidades de melhoria dos processos internos
provenientes das denúncias registradas no Canal de Ética;

(iv)

reportar-se ao Comitê de Auditoria quanto às suas atividades relacionadas à apuração
de denúncias de violação às leis, regulamentos e normas internas da Companhia; e

(v)

decidir a respeito de sanções e medidas disciplinares aplicáveis, submetendo casos mais
graves ao Comitê de Auditoria.

Compete aos Proprietários dos Riscos da Companhia:
(i)

identificar os fatores de Riscos e indicadores para a mensuração e monitoramento dos
Riscos;

(ii)

fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para análises;

(iii)

apresentar percepção quanto à exposição ao, se possível, pautada também em
indicadores de mercado;

(iv)

sugerir, avaliar, implantar e monitorar as ações com o objetivo de reduzir a exposição
ao Risco sob sua responsabilidade;

(v)

cumprir os limites de Riscos aprovados pelo Conselho de Administração;

(vi)

comunicar, tempestivamente, os eventos de risco que apresentarem tendência de
ocorrência e/ou eventual extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas
apropriadas; e

(vii)
(c)

dar cumprimento aos planos de ação.

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da

efetividade da política de gerenciamento de riscos
A Companhia entende que sua estrutura operacional e de controles internos, conforme descrita neste
item 5.1, está adequada para assegurar a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos. Ademais,
nos termos do art. 23, III, do Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração compreende
que o orçamento para desempenho da atividade de Auditoria Interna é considerado suficiente, conforme
avaliação realizada ao menos anualmente.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado
Para o gerenciamento dos riscos de mercado, a Companhia utiliza a Política de Gerenciamento de Riscos,
citada no item 5.1, a e b, deste Formulário de Referência, não possuindo uma política específica para o
gerenciamento dos riscos de mercado formalmente aprovada.
A Companhia entende que os principais riscos aos quais está exposta são tratados nas práticas e
objetivos específicos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria da Companhia e está constantemente os
monitorando. Adicionalmente, a Companhia entende que a sua Política de Gerenciamento de Riscos
atualmente adotada, possibilita o gerenciamento eficaz dos riscos de mercado inerentes às atividades
da Companhia.
(b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado
Item não aplicável, haja vista que a Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento
de riscos de mercado.
(c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade
da política adotada
Item não aplicável, haja vista que a Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento
de riscos de mercado.
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5.3 - Descrição dos controles internos
(a)

Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,

indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A Companhia tem como prática monitorar constantemente os riscos do seu negócio, de modo a prevenir
potencial impacto adverso em suas operações e resultados, incluindo mudanças no cenário
macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades. O sistema de controles internos da
Companhia consiste em um processo liderado pelo Diretor Financeiro, assessorado pelo Comitê de
Auditoria e demais membros da Diretoria, da Controladoria, a Gerência Financeira, a Área de Gestão de
Riscos e Controles Internos e de todos os colaboradores da Companhia, com o propósito de permitir
uma condução mais segura, adequada e eficiente dos negócios e em linha com as regulamentações
estabelecidas. Todo o processo é avaliado pela Auditoria Interna que, por sua vez, é a estrutura
responsável pela promoção do controle da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados quanto à
eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Adicionalmente, com relação às práticas de controles internos: (i) a Companhia segue as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards

Board (“IASB”); (ii) as informações contábeis são registradas em sistemas internos utilizados pela
Companhia; (iv) os lançamentos manuais respeitam o 4-eye principle; (iii) as conciliações contábeis são
controladas em sistemas internos utilizados pela Companhia; e (v) o fechamento contábil apenas é
concluído após justificativa para as variações relevantes de todas as contas contábeis.
Dentre as suas atribuições, compete ao Comitê de Auditoria supervisionar e acompanhar as atividades
de auditoria interna e do processo de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, assim
como monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, gerenciamento de
riscos e Compliance.
A atividade de Auditoria Interna, desenvolvida por empresa terceirizada especializada, dispõe de equipe
e recursos suficientes para o desempenho do trabalho, com canais de comunicação definidos para fins
de report das avaliações decorrentes dos trabalhos executados na Companhia, sendo-lhe garantido o
livre acesso às informações necessárias para o exercício de suas atribuições. As ações de auditoria
planejadas pela Companhia objetivam o aprimoramento dos controles internos, com a avaliação do
desempenho e da conformidade das atividades das unidades gestoras, comparando-as com os objetivos
e metas da instituição e com os preceitos legais e regulamentares vigentes. O processo de auditoria
abrange a coleta e análise de informações, bem como realização de testes que fundamentem
adequadamente as conclusões e recomendações ao Comitê de Auditoria da Companhia.
A Diretoria acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a
elaboração das demonstrações financeiras é adequado para o desenvolvimento de suas atividades.
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(b)

Estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura organizacional de controles internos da Companhia compreende a atuação coordenada de
diversos órgãos internos, notadamente (a) a alta administração, composta pelo Conselho de
Administração e a Diretoria; (b) a área de Gestão de Riscos e Controles Internos; (c) a Auditoria Interna;
(d) o Comitê de Auditoria; (e) a área de Contabilidade; e (f) a Controladoria e (g) as áreas de negócios,
no que couber.
Abaixo, um resumo das atribuições dos órgãos em referência no que diz respeito à elaboração de
demonstrações financeiras e manutenção de controles internos adequados:
x

Área de Gestão de Riscos e Controles Internos: No tocante aos controles internos,
compete à Área de Gestão de Riscos e Controles Internos:
a)

desenvolver normas, políticas e procedimentos a fim de mitigar riscos e impactos
relacionados a controles internos em todas as áreas da Companhia;

b)

monitorar e mapear os processos e procedimentos relacionados a controles internos;

c)

atualizar os processos e procedimentos relacionados a controles internos; e

d)

reportar-se ao Comitê de Auditoria da Companhia quanto a questões estratégicas
relacionadas a controles internos.

x

Comitê de Auditoria: No tocante aos controles internos, compete ao Comitê de Auditoria:
e)

Opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

f)

Supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua
independência; (ii) a qualidade dos serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços
prestados às necessidades da Companhia;

g)

Avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais,
demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;

h)

Acompanhar e supervisionar as atividades da auditoria interna e da Área de
Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Companhia; e

i)
x

Supervisionar a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.

Auditoria Interna: responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos processos de
gerenciamento de riscos, controles internos e governança da companhia, auditando os
procedimentos de controles internos com o objetivo de verificar a integridade, adequação e
eficácia dos controles internos e das informações contábeis, financeiras e operacionais da
empresa. As atividades de Auditoria Interna são exercidas por auditores independentes, que se
reportam ao Conselho de Administração através do Comitê de Auditoria;

x

Conselho de Administração: responsável por disseminar a importância da manutenção de
processos e controles internos que possam contribuir para mitigar os riscos existentes, bem
como pela revisão e aprovação das demonstrações financeiras, e pela fiscalização da atuação
da Diretoria;
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x

Diretoria Financeira: responsável pela revisão das demonstrações financeiras e pela
coordenação e supervisão das atividades de contabilidade e controladoria da Companhia;

x

Contabilidade: responsável por todos os registros contábeis da Companhia estando sujeita a
uma série de normas, procedimentos e políticas internas para assegurar os controles e
qualidade necessários. A área de Contabilidade conta com sistema de controle automatizado
aplicado sobre os registros contábeis, que por sua vez são conciliados, revisados e aprovados
seguindo rigorosamente os padrões e normas de contabilidade aplicáveis, incluindo legislações
fiscais e societárias.

x

Controladoria: Com o apoio da Gerência Financeira, é a área responsável pela consolidação
de informações e elaboração das demonstrações financeiras.

x

Áreas de Negócios: responsáveis pelo fornecimento tempestivo e preciso de informações à
Controladoria, com apoio da Gerência Financeira, e à Controladoria e pela atenção aos
procedimentos, processos e demais normas definidas pela administração da Companhia e pela
Área de Gestão de Riscos e Controles Internos.

(c)

Forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da

Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
O monitoramento da eficiência dos controles internos da Companhia é realizado pela sua administração,
por meio do Comitê de Auditoria, a quem compete assessorar o Conselho de Administração, dentre
outras atribuições, na supervisão e acompanhamento das atividades de controles internos e de
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, monitorando a qualidade e integridade dos
mecanismos de controles internos.
A Companhia conta ainda com uma Auditoria Interna terceirizada, responsável por verificar a
integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações contábeis. As atividades da
Auditoria Interna são exercidas pela ICTS, que se reporta ao Conselho de Administração através do
Comitê de Auditoria.
Por fim, a Diretoria Financeira e o Conselho de Administração da Companhia desempenham os papeis
de supervisão descritos no item 5.3.b acima.
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(d)

Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório

circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente
Nos termos do Ofício Circular/CVM/SNC/GNA/n° 01/2019, item 7, os Auditores Independentes possuem
um prazo de até 60 dias contados da data da emissão do relatório do auditor para emitir o relatório
circunstanciado mencionado neste item. Por esta razão, a Companhia informa que está em processo de
obtenção do relatório circunstanciado e que fará a devida divulgação de suas informações por meio
deste item, em atenção ao prazo legal, no que se refere ao período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021.
Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, anteriormente apresentado, não
foram identificadas deficiências significativas.
(e)

Comentários

dos

diretores

sobre

as

deficiências

apontadas

no

relatório

circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
Não aplicável, tendo em vista que o relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente
referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 ainda não foi emitido.
Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, anteriormente apresentado não
foram identificadas deficiências significativas.
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5.4 - Programa de integridade
Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo
emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
(a)

Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo:
(i)

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua

adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os
riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
A Companhia conduz seus negócios de forma ética, seguindo altos padrões de integridade pessoal e
conduta profissional, assim como cumprimento e observâncias aos dispositivos legais e normativos que
lhe são aplicáveis, e demanda de seus funcionários e colaboradores que atuem em conformidade com
todas as leis, regulamentos e normativos internos aplicáveis aos seus negócios.
Em demonstração de seu compromisso com sua missão, visão, crenças e valores, bem como do respeito
aos clientes e sociedade em geral, a Companhia formalizou suas práticas e procedimentos voltados à
integridade corporativa em um Código de Ética e Conduta, principal diretriz normativa interna que
orienta todos os demais procedimentos e políticas. O Código de Ética e Conduta estabelece os valores
que devem guiar todas as condutas de seus colaboradores da Companhia. Sempre que possível, os
colaboradores devem transmitir os princípios e normas de conduta contidos no Código de Ética e
Conduta para terceiros, inclusive fornecedores, prestadores de serviço, parceiros, clientes,
intermediários, representantes ou demais terceiros contratados pela Companhia ou qualquer outra
pessoa, entidade ou autoridade com quem a InterPlayers se relacione.
Entre os principais temas tratados pelo Código de Ética e Conduta estão (i) o relacionamento com o
ambiente externo, incluindo sindicatos, clientes e consumidores, terceiros e parceiros comerciais, a
imprensa e a comunidade em geral; (ii) o relacionamento com o meio-ambiente; (ii) normas voltadas à
proteção do mercado e da concorrência; (iii) normas de relacionamento com Agentes Públicos e
Autoridades Governamentais; (iv) regras aplicáveis a casos de fusão, aquisição ou reestruturação
societária; (v) normas voltadas ao ambiente interno, incluindo a qualidade do ambiente de trabalho;
(vi) regras relativas a conflitos de interesse; (vii) normas voltadas à proteção do patrimônio e recursos
da Companhia; (viii) regras relativas a brindes, presentes, hospitalidade e entretenimento, bem como
doações e patrocínios; e (ix) normas relativas à segurança da informação e propriedade intelectual.
Todos os colaboradores deverão ler o Código de Ética e Conduta atentamente, preencher e assinar
Termo de Ciência e Comprometimento anexo ao documento, no qual declaram que tiveram acesso a
uma cópia do Código de Ética e Conduta e que possuem conhecimento do inteiro teor de suas
disposições. Ao firmarem o compromisso, que ficará arquivado a cargo da Área de Compliance, os
colaboradores se comprometem a zelar pela aplicação das normas e princípios contidos no Código de
Ética e Conduta da Companhia.
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Ao adotar os mecanismos de integridade supracitados, a Companhia objetiva: (i) promover a cultura da
transparência, integridade, ética e conformidade; (ii) consolidar todas as iniciativas de conformidade,
em especial as de anticorrupção; e (iii) assegurar que as políticas e os procedimentos de cada área
estejam devidamente formalizados e sejam observados pelos colaboradores.
As normas internas da Companhia são reavaliadas anualmente ou conforme necessário, o que ocorrer
primeiro, de modo a mantê-las atuais, eficientes e adequadas à realidade da Companhia e aos riscos
aos quais está submetida.
A Companhia entende que seus mecanismos e práticas voltados à integridade são adequados ao seu
perfil e aos riscos aos quais está sujeita, conforme detalhamento no item 4.1 deste Formulário de
Referência.
(ii)

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existente.
Os órgãos da Companhia responsáveis pelas funções de Compliance e integridade corporativa possuem
as seguintes atribuições:
x

Conselho de Administração: Responsável por disseminar a importância de uma cultura de ética
e integridade que possa contribuir para mitigar os riscos existentes, bem como pela revisão
periódica e aprovação do Código de Conduta e Ética.

x

Comitê de Auditoria: O Comitê de Auditoria da Companhia é órgão de assessoramento vinculado
ao Conselho de Administração da Companhia regido por Regimento Interno próprio. A ele cabe, no
tocante à integridade corporativa, (i) receber e tratar, de forma confidencial, informações acerca
do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos; (ii) acompanhar e supervisionar as atividades da auditoria interna
e da Área de Gestão de Riscos e Controles Internos da Companhia; e (iii) avaliar e monitorar as
exposições de risco da Companhia, promovendo seu gerenciamento, de acordo com a Política de
Gerenciamento de Riscos da Companhia.

x

Comissão de Ética: A Comissão de Ética será composta por, no mínimo, 3 (três) membros,
indicados pelo Conselho de Administração, reportando-se ao Comitê de Auditoria. Os membros da
Comissão de Ética não cumularão funções operacionais. Caberá a essa Comissão, que terá natureza
de grupo de trabalho, analisar as questões éticas divergentes e/ou cujas diretrizes não estiverem
previstas no Código de Ética e Conduta, bem como dar parecer e recomendar ações e decisões nos
casos que envolvam estas matérias. Compete ainda à Comissão de Ética:
(i)

Ser instância de orientação e aconselhamento sobre o cumprimento do Código de Ética
e Conduta aos colaboradores, terceiros, clientes e demais stakeholders;
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(ii)

Apurar os relatos na plataforma Canal de Ética com o auxílio da Área de Compliance e de
outras áreas da Companhia (como Jurídico, Recursos Humanos, dentre outras) e/ou de
assessores externos, conforme aplicável, garantindo a confidencialidade das informações
e o anonimato do denunciante, se desejado, e práticas de não retaliação, e encaminhando
suas conclusões e recomendações ao Comitê de Auditoria, bem como casos mais graves;

(iii)

Identificar e acompanhar oportunidades de melhoria dos processos internos provenientes
das denúncias registradas no Canal de Ética;

(iv)

Reportar-se ao Comitê de Auditoria quanto às suas atividades relacionadas à apuração
de denúncias de violação às leis, regulamentos e normas internas da Companhia; e

(v)

Decidir a respeito de sanções e medidas disciplinares aplicáveis, submetendo casos mais
graves ao Comitê de Auditoria.

x

Área de Compliance: A Área de Compliance se reporta à Comissão de Ética no tocante ao
programa de integridade da Companhia, de modo a resguardar a independência do exercício de
suas atividades. Seus integrantes não desempenham e não se reportam a instâncias que
desempenham funções operacionais. A área de Compliance possui autonomia, imparcialidade e
autoridade para exercer suas atribuições, para tanto, a instância conta com recursos materiais,
humanos e financeiros suficientes. Compete à Área de Compliance, dentre outras atribuições:
(i)

Tomar as medidas necessárias para garantir a aplicação e divulgação do Código de Ética
e Conduta e, inclusive, fiscalizar e avaliar o seu cumprimento e eficácia;

(ii)

Propor novas normas ou políticas relacionadas ao programa de integridade ou a revisão
das já existentes;

(iii)

Avaliar a concessão de brindes, presentes, hospitalidades ou entretenimento acima do
limite estabelecido no Código de Ética e Conduta;

(iv)

Avaliar a realização de doações, contribuições filantrópicas e patrocínios pela Companhia;

(v)

Conduzir treinamentos periódicos acerca das condutas, princípios, conceitos e
procedimentos previstos no Código de Ética e Conduta, mantendo instrumentos
adequados de controle de frequência, participação e retenção de informações;

(vi)

Definir e acompanhar os procedimentos de contratação e monitoramento de Terceiros; e

(vii)

Auxiliar a Comissão de Ética no tratamento das comunicações recebidas através do Canal
de Ética.

Em 14 de setembro de 2021 para fins da Oferta, as atribuições da Área de Compliance foram
expandidas.
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Auditoria Interna: responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento
de riscos, controles internos e governança da companhia, auditando os procedimentos e controles
internos com o objetivo de verificar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das
informações contábeis, financeiras e operacionais da empresa. As atividades de Auditoria Interna são
exercidas por auditores independentes, que se reportam ao Conselho de Administração através do
Comitê de Auditoria da Companhia.
(iii)

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

x

se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

A Companhia possui um Código de Ética e Conduta que foi aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 14 de setembro de 2021. O Código de Código de Ética e Conduta define
os objetivos, visão e valores da Companhia, as diretrizes de comportamento esperadas por parte de
seus colaboradores, bem como diretrizes de relacionamento com terceiros e clientes.
O Código de Código de Ética e Conduta é aplicável a todos os colaboradores da Companhia,
independentemente do seu nível hierárquico, incluindo todos os empregados, administradores,
membros de conselhos e comitês, diretores, gerentes, funcionários, estagiários e aprendizes. Sempre
que possível, os colaboradores da Companhia devem transmitir as disposições do Código de Conduta
e Ética também a todos os fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, intermediários,
representantes e demais terceiros contratados pela Companhia.
x

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de
conduta e às demais normas relacionadas ao tema;

A Companhia promove treinamentos, de periodicidade mínima anual, a todos os seus colaboradores
para qualificação e conscientização acerca das condutas, princípios, conceitos e procedimentos previstos
no Código de Conduta e Ética. O comparecimento aos treinamentos é obrigatório e a presença será
controlada através de meios adequados pelo Departamento de Compliance.
x

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas
ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas; e

As condutas descritas no Código de Conduta e Ética da Companhia, bem como nos demais normativos
internos, devem ser praticadas por todos os colaboradores e terceiros durante o desempenho de suas
funções. A Companhia se compromete a fornecer as condições necessárias para tanto.
Qualquer colaborador e/ou terceiro que deixar de seguir as diretrizes do Código de Conduta e Ética e
das políticas da Companhia, ou ainda, que retenha informações durante o curso de uma
investigação/apuração, estará sujeito à aplicação de medidas disciplinares. As medidas disciplinares,
previstas no próprio Código de Conduta e Ética, poderão incluir:
•

Advertência oral e/ou por escrito;

•

Suspensão;
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•

Rompimento do contrato de trabalho (com ou sem justa causa)

•

Tomada de medidas legais relacionadas à restituição dos danos; e

•

Quando for o caso, comunicação dos fatos às autoridades competentes.

Caso as violações tenham sido praticadas por terceiros, a Companhia poderá determinar as medidas
contratuais cabíveis, incluindo o eventual encerramento do relacionamento profissional, além de se
resguardar ao direito de buscar eventuais medidas judiciais cabíveis contra os envolvidos.
As medidas disciplinares descritas acima serão aplicadas pela Comissão de Ética, com o apoio de outras
áreas como Auditoria Interna, Jurídico e Recursos Humanos, conforme aplicável, devendo ser aplicadas
de acordo com os critérios de proporcionalidade, gradatividade e imediatidade. O Comitê de Auditoria
será informado periodicamente da aplicação de medidas disciplinares.
Em nenhuma hipótese o colaborador infrator participará de deliberações acerca da imposição de
medidas disciplinares a si próprio: por exemplo, se a deliberação envolver um membro da Comissão de
Ética, o caso será levado diretamente ao Comitê de Auditoria para apuração. O Conselho de
Administração decidirá a respeito da aplicação de medidas disciplinares à alta administração da
Companhia, incluindo membros do Comitê de Auditoria e Diretoria.
x

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código
de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado

O Código de Ética e Conduta da Companhia foi devidamente aprovado em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 14 de setembro de 2021, estando disponível para consulta em seu website:
www.interplayers.com.br/ri.
(b)

Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

x

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;

A Companhia possui canal de denúncias (“Canal de Ética”) administrado por empresa terceirizada e cuja
finalidade é o recebimento de denúncias ou relatos de descumprimento às leis, regulamentos ou
normativos internos aplicáveis à Companhia. O Canal de Ética pode ser acessado pelo telefone gratuito
0800

300

4467

ou

mediante

acesso

direto

à

plataforma

da

operadora

do

canal

https://canaldeetica.com.br/interplayers/.
x

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados;

O Canal de Ética da Companhia está aberto para o recebimento de denúncias de colaboradores e de
quaisquer terceiros, que poderão ou não se identificar, sendo-lhes em todo caso garantido o anonimato.
x

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé; e
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A Companhia garante o anonimato do denunciante e repudia veementemente em seu Código de Ética
e Conduta qualquer tipo de retaliação e/ou constrangimento contra aqueles que comunicam de boa-fé
suas preocupações ou dúvidas sobre má conduta ou que forneçam assistência ou informações em um
processo investigativo. Todas as comunicações com os denunciantes são realizadas unicamente através
do Canal de Ética.
x

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Cumpre à Comissão de Ética gerenciar e garantir o adequado funcionamento do Canal de Ética, bem
como conduzir e documentar investigações internas de potenciais violações às normas de integridade
junto à Área de Compliance (no que poderá contar com o auxílio de outras áreas da Companhia, como
o Jurídico, Recursos Humanos, dentre outras, e/ou de assessores externos, conforme aplicável, ou
recomendar a contratação de investigação independente).
A Comissão de Ética preza pela observância da confidencialidade das informações tratadas, visando à
preservação dos direitos dos denunciantes e a imparcialidade de suas decisões. A Comissão de Ética
poderá, no curso da apreciação e investigação das denúncias recebidas, delegar funções investigativas
e recomendar a contratação de terceiros para tal finalidade.
Havendo indícios de envolvimento de qualquer membro da Comissão de Ética, da Área de Compliance
ou de integrantes de sua cadeia de reporte, em fatos objeto de denúncias, a apuração será realizada
diretamente pelo Comitê de Auditoria, sem o envolvimento da Comissão de Ética, da Área de Compliance
ou dos indivíduos envolvidos. Em tais casos, caberá ao próprio Comitê de Auditoria a aplicação de
medidas disciplinares.
Havendo indícios de que algum membro do Comitê de Auditoria (ou da alta administração da
Companhia, incluindo a presidência ou membros da Diretoria) está envolvido no fato denunciado, o
registro será encaminhado diretamente ao Conselho de Administração para apuração. Em tais casos,
caberá ao próprio Conselho de Administração a aplicação de medidas disciplinares.
Havendo indício de que algum membro do Conselho de Administração está envolvido no fato
denunciado, o registro será encaminhado ao próprio Conselho, a quem caberá apreciá-lo de forma
imparcial e autônoma e determinar eventuais medidas para assegurar a higidez de sua apuração (como
a contratação de assessores externos especializados), excluindo de qualquer ato ou deliberação o
membro alegadamente envolvido.
O Comitê de Auditoria será informado periodicamente das atividades de apuração de irregularidades
desenvolvidas pela Comissão de Ética e pela Área de Compliance.
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(c)

Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e

reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Conforme disposto no Código de Ética e Conduta da Companhia, para operações envolvendo sociedades
ou ativos relevantes, será necessária a avaliação pela Diretoria ou Conselho de Administração, conforme
o caso, sobre os meios adequados e necessários para análise de conformidade e detecção de eventuais
vulnerabilidades, ou histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”) e outros ilícitos relacionados a corrupção e fraude a licitações e contratos
administrativos que envolvam a operação em questão e seu(s) respectivo(s) objeto(s).
(d)

Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas

para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles
nesse sentido
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia adota regras, políticas, procedimentos e práticas para
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
conforme descritos neste item 5.4.
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5.5 - Alterações significativas
Não houve alterações significativas nos riscos identificados pela Companhia. O Conselho de Administração
da Companhia aprovou sua Política de Gerenciamento de Riscos em 14 de setembro de 2021, conforme
detalhada na Seção 5.1 acima. Adicionalmente, também na mesma data, seu Código de Ética e Conduta
foi reformulado e atualizado, e passou a contar com as disposições descritas na Seção 5.4 acima.
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5.6 - Outras informações relevantes
Em que pese a Companhia não possua política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
em complemento ao item 5.2 deste Formulário de Referência, a Companhia informa que visa
estabelecer e divulgar princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas no processo de
gestão de riscos na Companhia, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento,
previsão, monitoramento e comunicação de riscos inerentes às atividades da Companhia e que
possam afetar o atendimento aos seus objetivos, padronizando as atividades de controle e de
gerenciamento dos riscos que devem ser desempenhadas em todos os níveis da Companhia e nos
estágios de seus processos corporativos.
Riscos de mercado para os quais se busca proteção
A Companhia considera como risco de mercado os riscos que possam acarretar alterações nos preços
de mercado, como taxas de câmbio, taxas de juros e preços, que possam afetar os ganhos da
Companhia ou o valor dos instrumentos financeiros. A Companhia trabalha para monitorar, prevenir
e mitigar estes riscos e entende que a principal exposição é:
x

Risco de taxas de juros: é o risco de mudanças nas taxas de juros decorre de empréstimos
de longo prazo atrelados a taxas variáveis, sendo que tal modificação pode aumentar as
despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.

A Companhia realiza o monitoramento da exposição aos riscos de mercado e trabalha proativamente
para prevenir, mitigar e tratar os riscos de mercado ao qual está exposta.
Além disso, a Companhia não está exposta a riscos cambiais, visto que não tem passivo nem ativos
em moeda estrangeira, embora tenha fornecedores cuja atualização contratual anual de fornecimento
está atrelada à variação do dólar, porém o efeito dos potenciais reajustes não é considerado
significativo nos resultados.
Por fim, a Companhia está buscando substituir o indexador de atualização da maioria de seus
contratos de fornecimento, que seriam reajustados em 2021 pelo IGPM, para IPCA, o que irá apenas
gerar ajustes prospectivos.
Estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável. A Companhia não realiza operações de hedge.
Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável. A Companhia não realiza operações de hedge.
Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
A Companhia possui uma gestão de riscos de forma conservadora, de forma a garantir a liquidez
necessária para a gestão das operações, preservar valor e a liquidez dos ativos financeiros. Buscamos
mitigar os riscos de mercado aos quais estamos expostos por meio das seguintes práticas:
Risco de taxas de juros: contínuo acompanhamento e monitoramento do impacto das taxas de juros
nas linhas de crédito contratadas pela Companhia por meio de uma rotina de projeção de resultados
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e de fluxo de caixa, que sinaliza eventuais descasamentos levando em consideração a capacidade de
pagamento da Companhia através da sua geração operacional de caixa.
Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)
A Companhia não realiza operações de hedge.
Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade
da política adotada
A administração da Companhia, incluindo seu Comitê de Auditoria, monitora e avalia, por meios
considerados por ela adequados, se as operações efetuadas pela Companhia estão de acordo com as
políticas por ela adotadas e se representam exposição a riscos que comprometam o atendimento dos
objetivos da Companhia.
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Data de Constituição do Emissor

09/10/2002

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade anônima.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve histórico
A Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Companhia”), fundada em 2002 por Arnaldo Sá Filho, surgiu
sob o conceito de oferecer soluções integradas em marketing e logística, conectando parceiros nos
segmentos para fazer com quer as soluções se concretizassem. Missão preservada na Companhia
atualmente, visando integrar de maneira inovadora as cadeias da área da saúde, sendo estas
indústrias, distribuidores, hospitais, clínicas e varejo.
Dessa forma, a Companhia nasce com o objetivo de tornar-se um importante núcleo de prestação de
serviços no setor de saúde, valorizando empresas especialistas do mercado, dentre os múltiplos
processos demandados pelos potenciais clientes, assim, se consolidando como uma hub de negócios
da saúde e bem-estar com ênfase na jornada do consumidor e amplo relacionamento com todos os
componentes do segmento. Dentre outros negócios, o grupo surge, inicialmente, com duas
companhias subsidiárias: (i) a Pharmalink, responsável pelo relacionamento do varejo com os
fabricantes de medicamentos, conectando farmácias e distribuidoras em sua cadeia; e (ii) a Ponto
Extra, que conta com promotores no ponto de venda e representantes especializados na visitação a
clínicas, médicos e hospitais.

Durante seus primeiros anos, a Companhia focou em entender, através da indústria, todas as
estratégias, para construir o modelo a partir da ponta do fabricante. Analisando qual investimento
mais apropriado em infraestrutura para integrar os distribuidores, os atacadistas e os diversos
varejistas. Já com a evolução tecnológica, a Companhia integra novos pilares para o desenvolvimento:
(i) o big data & analytics para tratamento da informação; (ii) a mudança nos hábitos de consumo
ocasionada pelo advento das redes sociais, que fez com que o consumidor passasse a ser único e
soberano – o shopper centricity; (iii) a mobilidade, com o smartphone, tudo na palma da mão; e (iv)
a infraestrutura em nuvem, o cloud. Todos esses pilares tornaram o modelo preparado aos novos
desafios.
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No início de 2010, a Companhia colocou em prática o plano de convidar empresas especialistas no
segmento para compor o grupo. O que ocasionou o aumento do portfólio de produtos com soluções
da Entire Technology Partners (“Entire TP”), SevenPDV, Empowered Company Strategy (“ECS”) e
Vitale, além das já proporcionadas pela Pharmalink e Ponto Extra, já participantes do modelo.
Em 2013, foi implementado um modelo diferenciado de negócios, melhorando o abastecimento dos
pontos de vendas, pelo estabelecimento de canais diretos da indústria com o varejo, contando com
a participação ativa dos distribuidores e uma qualificada equipe de televendas, além da visita em
campo, buscando aumentar a capacidade competitiva dos stakeholders deste mercado.
Ao final do mesmo ano, a Companhia recebeu um aporte da DLM Brasil TI, fundo de private equity
gerido pela DLM Iveste, para potencializar a expansão dos negócios e serviços, com crescimento no
setor de saúde, como hospitalar, higiene, beleza e farmacêutico.
Em 2014, a Companhia anunciou duas novas aquisições, em um investimento de R$ 25 milhões em
expansão, adquirindo a Entire TP, fornecedora de soluções de e-commerce corporativo (B2B) e 50%
do controle acionário da ECS, multinacional especializada em tecnologia da informação e serviços
personalizados. A operação proporcionou a integração direta com os fabricantes de medicamentos e
os distribuidores. Além das aquisições, parte do valor foi destinado ao desenvolvimento e criação de
tecnologias para mais segmentos.
Em 2015, a Companhia tornou-se responsável por desenvolver soluções que integram e garantem maior
relacionamento comercial entre empresas do setor de saúde, quando recebeu a SevenPDV sob seu
controle acionário. Há mais de 20 anos no mercado, a SevenPDV é considerada uma das pioneiras neste
segmento, gerenciando a infraestrutura de acesso aos benefícios e descontos dos principais programas
de pacientes do país. Com esta operação, a Companhia ampliou sua gama de serviços oferecidos para o
mercado de saúde e bem-estar e sua base de produtos voltados também para o consumidor final.
Atualmente, a Companhia investe em Plataforma Bimodal, Sistemas Modulares e conceito de
Corporação Ambidestra, para que seja possível consolidar a posição como hub de negócios da saúde
e bem-estar, um modelo que propõe ampla conectividade com todos os participantes do ecossistema
de saúde, iniciando pelo consumidor, paciente e cuidador, hospitais, clínicas, médicos, operadoras de
saúde, farmácias, distribuidores e indústria farmacêutica/consumo, viabilizando um conjunto
infindável de soluções disponibilizadas por nós e por nossos parceiros estratégicos.
A fim do constante crescimento, a Companhia acaba de anunciar a aquisição da TopDown Consultoria &
Projetos Ltda., uma empresa brasileira de T.I. que desenvolve sistemas personalizados para gestão nos
mais diversos segmentos, sendo referência nacional em sistemas de gestão para operadoras de saúde.
Com o objetivo de dar continuidade ao seu crescimento, a Companhia adquiriu 7,4% de participação
da empresa Síntese – Licenciamento de Programa para compras on-line LTDA EPP, considerando a
busca de soluções para ampliar o atendimento de pacientes, indústrias, farmácias, hospitais e clínicas.
Em julho de 2021 a Companhia adquiriu, ainda, 25,0% de participação societária na empresa conecta
Médico S.A., cujo objetivo é otimizar a jornada digital integrada com a off line, gerando uma
plataforma mais humanizada, com soluções de consulta e exames, e possibilidade de acesso às
medicações para o paciente.

483
PÁGINA: 103 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 6.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Visão Geral
Fundada em 2002, a Companhia construiu um modelo de negócios único e inovador, que possibilita a
democratização do acesso ao medicamento e serviços de saúde, O Hub de Negócios em Saúde e Bem
estar, composto por um conjunto escalável de plataformas de negócios Software as a Service (“SaaS”),
parcerias estratégicas que conectam os principais players do ecossistema e uma orientação de mercado
que integra processos da cadeia de valor em saúde, através da otimização das relações entre os
diferentes agentes e da aceleração de processo de transformação digital, compondo os três pilares
estratégicos da Companhia.
A Companhia atua em um mercado sólido, resiliente, com fortes barreiras de entrada e de baixa
penetração tecnológica, que apresenta índices de crescimento superiores ao PIB (Brasil) e com
expectativas de aceleração deste cenário pautado no envelhecimento da população brasileira nas
próximas décadas.
Com base neste ambiente de forte demanda de serviços e soluções digitais no setor, a Companhia busca
tratar as ineficiências e o alto custo deste mercado de atuação, geradas por processos manuais, falta
de transparência e informações que possibilitem uma rápida tomada de decisão, entregando melhores
resultados aos steakholders e experiências aos nossos parceiros e consumidores finais.

O setor de saúde é altamente ineficiente e offline
Integração ineficiente
entre as partes
interessadas

Custos
crescentes
Falta de
transparência e
disponibilidade de
dados

Processo Manual

Com olhar sempre atento aos movimentos de mercado e mantendo seu posicionamento de implementar
soluções disruptivas, a Companhia segue na vanguarda tecnológica do ecossistema de saúde e bemestar oferecendo ao setor uma abordagem que não pressiona a cadeia de valor e que investe em
plataformas de negócios para integrar todo o setor. Desta forma, nos alinhamos ao movimento de
mercado já identificados pelas principais consultorias especializadas em tecnologia da informação, onde
cada vez mais, os investimentos dedicados a geração de negócios, vem ganhando corpo frente aos
investimentos em sistemas internos como estratégia para tratar as ineficiências.

A Companhia aborda vários pontos problemáticos por meio de um ambiente de tecnologia altamente
eficiente

Integração em
toda a cadeira

Resultados
financeiros
significativos

Ambiente
Orientado por
Dados

Controle e
visibilidade
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Atualmente, a Companhia atua em todo território brasileiro, com capilaridade que alcança mais de 60
mil farmácias e 17 milhões de pacientes. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a
Companhia já alcançou R$6,6 bilhões em Volume Bruto de Mercadoria (“GMV”), sendo 20,7% superior
ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a Companhia obteve no período de seis meses findo em
30 de junho de 2021 o valor de R$19.387 mil em EBITDA, com Margem EBITDA de 31,5%, sendo a
Margem EBITDA de 17,2% no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, período no qual a
Companhia registrou R$7.271 mil de EBITDA.
O setor de saúde é o principal mercado de atuação da Companhia, sendo um ambiente extremamente
fragmentado. A Companhia é um player relevante no setor, não possuindo nenhum competidor direto
com tamanha relevância e escala. Por meio de parcerias estratégicas com grandes empresas como
Microsoft, IBM, AWS e Salesforce, a Companhia fornece soluções (com suas plataformas digitais) que
diversos competidores de nicho, os quais são focados majoritariamente em um determinado segmento,
oferecem de forma individual.

A maior plataforma digital para o setor de saúde com parcerias sólidas

Com forte ênfase na jornada do consumidor e amplo relacionamento com os principais stakeholders do
mercado, a Companhia consegue simplificar e agilizar as interações de negócios, permitindo a redução
de ineficiências presentes na operação tradicional, por meio de um portfólio completo de serviços que
inclui diversas soluções de vendas B2B (Business to Business), B2B2C (Business to Business to
Consumer), além de plataformas Health Care e Supply.
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A história da Companhia é dividida em quatro períodos-chave. O primeiro, aqui denominado primeira
onda, durou aproximadamente 11 anos a partir da fundação da Companhia em 2002. Neste momento,
é lançado o modelo de negócios disruptivo com a Companhia promovendo o lançamento da primeira
plataforma de negócios baseado em SaaS, viabilizando a negociação direta entre a indústria
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farmacêutica e a farmácia, o Pharmalink, utilizando a cadeia de distribuição já instalada como parceiro
logístico.
A segunda onda tem início em 2013 e inicia um processo de crescimento inorgânico por meio de M&As
estratégicos que permitiram a indústria farmacêutica negociar diretamente com clínicas e hospitais,
através do Portal Non-Retail B2B, uma plataforma de vendas digital e especializada. É também marcada
pela adoção de novas tecnologias, e altos padrões de governança como consequência do investimento
de um fundo de private equity.
Em 2015, a Companhia entra na terceira onda de sua operação, com uma plataforma de venda B2B2C,
o Portal da Drogaria, melhorando o acesso ao medicamento e fidelizando pacientes e estabelecimentos.
A quarta onda, da Companhia, teve início em 2019 com o posicionamento da Companhia como “O Hub
de Negócios da Saúde e Bem-Estar”. Com isso, a Companhia volta o foco de suas operações para as
experiências dos pacientes e shoppers, investindo na informação como importante ferramenta de
negócio.

Em função do intenso movimento de transformação digital potencializado pela pandemia de COVID-19,
iniciamos o que chamamos de quinta onda, buscando a consolidação deste posicionamento como O Hub
de Negócios de Saúde e Bem-Estar, já tendo realizado em 2021, 03 (três) aquisições de sociedades,
com recursos gerados integralmente pelo caixa da Companhia.
Para atender a forte demanda por soluções inovadoras, dar mais tração para as plataformas de negócios
e explorar mais rapidamente novas avenidas de crescimento identificadas dentro do ecossistema de
saúde, a Companhia busca acessar o mercado, a fim de realizar os investimentos necessários e acelerar
essa estratégia de consolidação.
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Principais pilares de negócio
A Companhia possui uma visão 360º para atender a jornada do paciente e consumidor final, através de
modelo de negócios inovadores, envolvendo todos os stakeholders do ecossistema, integrando a cadeia
logística do negócio de saúde. A companhia opera atualmente em quatro pilares de atuação: (i)
Plataforma de Venda B2B, (ii) Plataforma de Compra e Fornecimento, (iii) Plataforma de Vendas B2B2C
e (iv) Plataforma de Health Care, conforme demonstra o quadro abaixo:

Data-base: exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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(i)

Plataforma de Vendas B2B

Com o propósito de apoiar a Indústria Farmacêutica na melhoria de execução das suas estratégias de
go-to-market e buscar uma melhor integração das diversas cadeias de valor no segmento de saúde, a
Companhia desenvolveu um modelo colaborativo com um conjunto plataformas de venda, que
possibilitam uma total gestão comercial com cobertura nacional, incluindo farmácias, hospitais e clínicas,
trazendo maior transparência, produtividade e efetividade de suas demandas.
Com a ajuda de nossas plataformas Pharma Link e Entire, as indústrias têm um acesso direto com os
compradores dos canais Retail e Non-retail, seja para medicamentos vendidos diretamente ao paciente
ou para medicamentos de alto custo. Ambas as ferramentas possuem um sistema integrado de análise
de dados, que auxilia as indústrias a traçarem suas estratégias, investir melhor, além estarem presentes
no varejo e atenderem os pacientes em qualquer lugar do Brasil.
Os parceiros da Companhia contam também com um catálogo de serviços para melhorar a execução,
trazendo maior transparecia, eficiência e controle com soluções de capacitação, pesquisa e visitação,
para melhoria do engajamento, aumento da produtividade e performance de vendas.
(ii)

Plataforma de Compra e Suprimentos

Em função da grande demanda por soluções digitais de compra e suprimentos, a Companhia
disponibiliza ao mercado um conjunto de soluções inovadoras para atender os compradores de hospitais,
clínicas e varejo independente. Com a nova solução “Clube do Pharma” os parceiros do varejo
independente têm acesso a diversas indústrias e distribuidores em um único lugar, com promoções e
ofertas exclusivas. Fora do varejo, a Companhia tem operação estruturada para atender as
particularidades e o exigente nível de serviço do segmento Non-Retail pela cadeia de suprimentos de
clínicas e hospitais.
Nossa plataforma Van Health IP entrega soluções de abastecimento de medicamentos, insumos
hospitalares e produtos de higiene e beleza a grandes empresas, oferecendo acesso a descontos e
acompanhamento de operações, consolidando-se como plataforma de compra e fornecimento do setor
de saúde.
A plataforma de Data & Analytics para compras e suprimentos, oferece maior visibilidade e
rastreabilidade dos pedidos sob a ótica comercial (OL), proporcionando oportunidades para aumento de
vendas e melhoria de resultados.
(iii)

Plataforma de Vendas B2B2C

A Companhia fornece também uma solução completa para implementação de programas de acesso ao
tratamento promovidos pela indústria farmacêutica e de higiene e beleza, totalmente alinhado aos
conceitos do Patient Centricity e condições de acesso ajustados por região do país. Além disso, oferece
a comodidade da compra via e-commerce, automática e recorrente, integrada aos programas de acesso
ao tratamento e de fidelização. Os serviços da Companhia permitem a otimização do atendimento ao
cliente com um sistema integrado e diversos programas de fidelização para todos os canais de vendas
(omnichannel).
O Portal Da Drogaria possibilita o acesso aos descontos nos programas de fidelização da Indústria para
os consumidores, que devem fornecer apenas os dados cadastrais básicos no momento da compra.
Oportunidade de fidelizar a utilização de produtos de consumo, aliada à oferta de micro serviços de
saúde especializados e multidisciplinares, diretamente aos interessados.
A Companhia também possui também o SAC (Central de Atendimento ao Consumidor) especializado
que utiliza processos, tecnologia, uma equipe qualificada e atendimento cognitivo que garantem a
assistência aos pacientes.
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(iv)

Plataforma de Health Care

Sob a Plataforma de Health Care, a Companhia oferece soluções para uma melhor experiência do
paciente. Com o Programa de Suporte ao Paciente InterPlayers, a Companhia oferece a indústria um
leque de serviços personalizados de apoio aos pacientes durante a jornada do tratamento.
Com a Visitação Médica InterPlayers, a Companhia oferece uma combinação de representantes
presenciais, visitação virtual e soluções digitais, num modelo híbrido e omnichannel, que amplia a
abrangência geográfica e valoriza o profissional, atendendo-o pelo canal mais familiar, confortável e
aderente ao seu perfil. Além disso, a Companhia disponibiliza consultores especializados para o
atendimento físico e virtual em qualquer parte do país.
Além de serviços de gestão completa de diagnósticos com o controle e a rastreabilidade do processo,
gerando mais agilidade e assertividade, a Companhia também oferece o “Início de Tratamento”, uma
solução digital para início de tratamento onde a plataforma disponibiliza interfaces pra cada usuário, a
indústria farmacêutica define os critérios de distribuição para a força de vendas e médicos, os
representantes divulgam e cadastram as quantidades de inícios de tratamento para cada médico. Logo
após o médico prescreve o produto e libera o início de tratamento para um paciente. Após essa etapa
o paciente recebe um link via SMS onde vai realizar o cadastro e habilitar o início do seu tratamento. A
farmácia libera a transação na plataforma e dispensa o medicamento para o paciente de acordo com a
receita médica. Dessa forma, a indústria farmacêutica tem controle, gestão e rastreabilidade de toda
jornada, além de informações importantes para elaborar novas estratégias para divulgação de produtos.
Outra frente de atuação são os programas de benefício de medicamento (“PBM”), as plataformas

Healthy e Conecta Médico, oferecidas aos parceiros corporativos, indústrias, planos e operadoras de

saúde. Os pacientes, através das nossas plataformas, fazem a consulta virtual e após a consulta,
recebem uma receita eletrônica do profissional de saúde para pesquisar, diretamente no aplicativo, a
farmácia mais próxima onde possam comprar seus medicamentos. Soluções 100% digitais, disruptivas
que promovem a geração de demanda, proporcionando engajamento, autonomia aos envolvidos como
beneficiários e colaboradores, aumento da produtividade, retenção de talentos e redução do
absenteísmo.
Para a indústria, esta é uma oportunidade de mudar da assistência presencial para a digital e aproveitar
as vantagens de uma combinação única e completa de soluções disponíveis.
Desta forma, a Companhia integra toda a cadeia do segmento de saúde no país, operando de forma
ambidestra e gerando mais eficiência para todos os steakholders do ecossistema. O mercado de saúde
é fragmentado e complexo e, com um hub central e estratégico, as interações se tornam muito mais
fluidas e simples, como mostra a ilustração abaixo.

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS
A Companhia possui como principais destaques indicadores operacionais e financeiros que possibilitaram
a Companhia se tornar um dos líderes de mercado, com recorrência e escala possibilitando a
rentabilidade de longo prazo.
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A tabela a seguir apresenta um breve resumo das principais informações financeiras e operacionais para
os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020 e os exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente.
(Em R$ mil, exceto %)

Período de seis meses findo
em 30 de junho de

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de

2021

2020

2020

2019

2018

Receita Operacional Líquida

61.631

42.386

89.649

78.317

67.948

Lucro Bruto

33.890

19.733

45.172

33.695

31.011

Margem Bruta (%)(1)

55,0%

46,6%

50,4%

43,0%

45,6%

Patrimônio Líquido

59.683

50.798

55.530

48.616

53.865

6.607.139

5.476.247

11.398.503

10.447.456

9.229.705

Valor Transacionado(2)

(1) A Margem Bruta corresponde à divisão entre o lucro bruto e a receita operacional líquida.
(2) Valor Transacionado corresponde a todo o valor transacionado na plataforma por parceiros e clientes da Companhia.

Pontos Fortes
Com plataformas de referência para os stakeholders do setor de saúde, a Companhia apresenta as
vantagens competitivas listadas abaixo.

Empresa relevante no mercado atuando como o único provedor completo do setor de saúde
A Companhia é um player relevante no seu mercado de atuação, um posicionamento que vem sendo
consolidado por meio da construção de um Hub único para a integração de players da cadeia de valor
da saúde e bem-estar, parcerias estratégicas e tecnológicas e o uso de data & analytics para o
fornecimento de soluções e estratégias comerciais diferenciadas a seus clientes.
A geração e armazenamento de dados proprietários também contribuem para a posição de liderança da
Companhia. Ao longo do tempo, a Companhia construiu uma base de dados proprietários robusta,
proporcionando um entendimento de mercado único, alimentando a tomada de decisão estratégica da
Companhia, o que além de permitir a empresa se tornar líder no setor, também atua como barreira de
entrada para a concorrência.

Mercado endereçável grande e com perspectivas positivas
A Companhia atua em mercado endereçável grande e com diversas camadas de monetização e grande
potencial para aumento de penetração. Considerando o mercado de medicamentos, o mesmo
movimenta anualmente cerca de R$120 bilhões no varejo. Já hospitais, clínicas e serviços de bem-estar
movimentam cerca de R$233 bilhões por ano. Considerando o Gross Merchandise Volume (“GMV”) da
Companhia de 2020, R$11,4 bilhões, a Companhia possui apenas 3,3% do mercado endereçável, com
potencial de aumentar ainda mais sua penetração.
Para isso, a Companhia deve se beneficiar por perspectivas positivas de mercado. A tendência de maior
envelhecimento da população deve impulsionar ainda mais o setor nos próximos anos, uma vez que a
população idosa possui um gasto médico e hospitalar médio maior que as demais faixas etárias, de
acordo com dados da Associação Nacional de Hospitais Privados (“ANAHP”). Outra tendência que
favorece o setor é a subpenetração em termos de percentual da população com acesso a planos de
saúde privados. Ao se comparar o Brasil com outros países desenvolvidos, de acordo com dados da
ANS, no Brasil 23% da população possui planos de saúde privado, ao passo que nos Estados Unidos
essa mesma métrica é aproximadamente 87%.
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Alta recorrência de receita com diversas fontes de monetização
Dada a natureza do negócio, Software as a Service, a Companhia possui duas principais fontes de
receita, a receita de assinatura de suas soluções e a receita mensal variável proveniente de take rate.
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, 96,0% da receita bruta da Companhia foi
proveniente de serviços nos quais os usuários pagam uma assinatura referente ao uso das soluções da
Companhia e/ou take rate sobre os percentuais transacionados nas plataformas (GMV), os quais
possuem uma grande recorrência e consequentemente, maior previsibilidade.
Com o desenvolvimento de plataformas e a exploração de novas vias de crescimento, como, por
exemplo, operadores de saúde, clínicas e laboratórios e o segmento de clientes corporativos, a
Companhia espera aumentar significativamente sua receita mensal variável oriunda do take rate,
possibilitando aumento de margem.
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Desempenho financeiro sólido e lucrativo
Ao longo do tempo, a Companhia vem entregando um desempenho financeiro robusto. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou R$11,4 bilhões de Gross
Merchandise Value (“GMV”), o que representou um crescimento anual composto, ou Compound Annual
Growth Rate, (“CAGR”)1 de 11,1%, quando comprado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018. Além disso, a Companhia registrou R$89.649 mil de receita operacional líquida no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o que representou um CAGR, com relação a 2018, de
14,9%. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a Companhia reportou R$6,6
bilhões de GMV, com um crescimento de 20,6% e um aumento da receita operacional líquida para R$
61.631 mil quando comparado a R$ 42.386 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
Em conjunto com o sólido crescimento de Gross Merchandise Value (“GMV”) e Receita operacional
Líquida, a Companhia também conseguiu melhorar seu índice de lucratividade. Comparando o
desempenho da empresa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 como exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a empresa aumentou sua margem bruta de 43,0% para
50,4%, respectivamente. Além disso, a margem EBITDA também cresceu, partindo de 13,5% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para 23,3% no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. Ambos os resultados comprovam que a Companhia possui margens sólidas e
consistentes, as quais foram suportadas pela expansão de novas frentes de negócio.
Diversos Casos de Sucesso
A companhia possui diversos casos que são referência para o mercado, com robusto histórico de crosssell que ao longo dos anos vem gerando valor para seus clientes, aumentando também seu share of
wallet.
O programa de varejo “Mais Clientes” é um exemplo de geração de valor aos seus clientes. A solução
foca em capacitar farmácias independentes, melhorar seu ticket médio e construir a fidelização de
clientes por meio de três dimensões de melhorias: transformação digital, otimização de programas de
fidelidade e melhorias de performance. Em apenas 2 anos, mais de 6.300 farmácias em todo o território
1 CAGR é calculada pela fórmula CAGR = [Valor Final] / [Valor Inicial] ^ (1/n) - 1, onde n é o número de anos
decorridos entre o Valor Inicial e o Valor Final. Assim, o CAGR entre o valor da receita líquida de R$ 67.948 mil em
31/12/2018 e de R$ 89.649 em 31/12/2020 é de (89.649/67.948) ^ (1/2) = 1,149 – 1 = 0,149 ou 14,9%.
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nacional já aderiram ao programa, obtendo um crescimento de receita operacional bruta de
aproximadamente 23% no primeiro ano de adesão.

Melhorias em 3
dimensões

Farmácias
aderentes ao
programa

CApaS

Transformação
Digital

Melhoria de
performance

Otimização de
Programas de
Fidelidade

B2B2C

B2B2C

Dados &
Analíticos

Programa
de Varejo
+ Crescimento
da receita em 1
ano

Aumento de
receitas em 2020

Outro case de sucesso é o “Varejo 4.0”. A solução busca trazer a melhor jornada omnichannel de compra
ao consumidor, promovendo uma experiência mais positiva e lucrativa através da integração canais
físicos, canais digitais, remotos e serviços de customer experience (“Cx”), reduzindo em até 75% tempo
de atendimento aos consumidores, aumentando a adesão aos canais digitais e reduzindo custos
operacionais da farmácia.

Estratégias
A Companhia possui como objetivo consolidar-se como o mais importante núcleo de conexão de players
do setor, posicionando-se como O Hub de Negócios em Saúde e Bem-estar, melhorando e facilitando
as condições para o acesso ao ecossistema. Para seguir sua estratégia de hub consolidador, a
Companhia possui um plano de crescimento baseado no desenvolvimento de plataformas inovadoras.
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Dessa forma, a companhia possui cinco áreas de foco para continuar seu plano de crescimento, as quais
estão destacadas abaixo e potencializados por um mercado endereçável em expansão.

Tecnologia
O mercado brasileiro de tecnologia na área de saúde se mostra promissor, como aponta a tendência
crescente nos investimentos observada pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (“FGV”). No ano de
2020, empresas de saúde gastaram 6,9% de suas receitas com tecnologia da informação, seguindo
tendência crescente desde o ano de 2004, onde o percentual de receita investido era de
aproximadamente 3,6%. Com isso, a Companhia aposta no investimento constante em melhoria e
desenvolvimento de novas tecnologias e contratação de desenvolvedores, a fim de manter suas
operações atualizadas e à frente da necessidade do mercado.

Marketing
A Companhia continua seu processo de investimento em processo de expansão e treinamentos
constantes nos times de vendas e marketing, visando a atuação em novas vias de crescimento,
investimento em comunicação de produto e institucional, atração de talentos e manutenção de bons
relacionamentos com seus clientes atuais e novos.

Novas vias de crescimento
A Companhia continua constantemente observando e analisando o mercado e suas tendências,
buscando estar próxima de boas oportunidades de expansão. Além da evolução de suas plataformas e
desenvolvimento de novas soluções, a Companhia monitora o potencial de novos negócios, de forma a
tangibilizar vias de crescimento.
Temos em nosso mapping o e-commerce, plataformas digitais, Retail 4.0 e sua plataforma omnichannel,
além de programas de informação, capacitação e atendimento, todos focados na oferta da melhor
experiencia do usuário em sua jornada de compra. Ainda como exemplo de crescimento, temos ações
voltadas ao público corporativo, operadoras e planos de saúde, VAN Health especializada, portais de
compras para hospitais e o pequeno varejo.
Existem ainda iniciativas em estudo, de novas soluções para o ecossistema com olhares para
informações estratégicas baseada em big data, soluções financeiras por meio de fintechs, advertising e
capacitação com o EAD Farma e Edtechs.

Informações Estratégicas
Dentre as principais estratégias da Companhia, está a exploração e o uso de bases de dados complexas.
Por meio da plataforma de Data & Analytics, em nosso Data Lake que reúne milhares de dados
qualificados para exploração e construção de análises customizadas, seguindo rigorosamente todas as
regras regulatórias e de compliance do setor, permitindo otimização dos resultados estratégicos e
evolução dos modelos de negócio.

Aquisições
A Companhia segue um modelo ambidestro de gestão, com parcerias estratégicas como um dos pilares
do HUB, propiciando a participação de diversas start-ups e scale-ups, que abrem caminho para soluções
inovadoras de forma ágil, sem a dependência exclusiva de esforços internos.
Pautado por profunda pesquisa de mercado de novos negócios que possam agregar valor ao Hub e
trazer exponenciação aos investidos e à Companhia, utilizamos deste modelo de aquisição de empresas
com tomada de controle, bem como investimentos minoritários, sempre buscando sinergias e ganhos
de eficiência em nossas operações.

496
PÁGINA: 116 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
Item 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

As atividades da Companhia são exercidas por meio de um único segmento operacional, que consiste
em prestação de serviços no setor de saúde. Para maiores informações sobre a atuação da Companhia,
vide item 7.3 deste Formulário de Referência.
(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Período de seis
meses findo em

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

30/06/2021
(em R$ milhares, exceto
%)

R$

% do
total

Prestação de serviços do
setor da saúde

61.631

Receita operacional
líquida

61.631

2020

2019

R$

% do
total

100,0%

89.649

100,0%

89.649

2018

R$

% do
total

R$

% do
total

100,0%

78.317

100,0%

67.948

100,0%

100,0%

78.317

100,0%

67.948

100,0%

(c)
Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
Período de seis
meses findo em

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

30/06/2021
(em R$ milhares, exceto
%)

R$

% do
total

Prestação de serviços do
setor da saúde

10.570

Lucro líquido do
período/exercício

10.570

2020

2019

R$

% do
total

100,0%

9.935

100,0%

9.935

2018

R$

% do
total

R$

% do
total

100,0%

3.367

100,0%

3.649

100,0%

100,0%

3.367

100,0%

3.649

100,0%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(a)

Características do processo de produção

Não aplicável, considerando que a Companhia não possui um processo de produção. Abaixo,
apresentamos as principais informações sobre os nossos negócios:
x

Nosso negócio:

Referência em modelos de negócio e iniciativas disruptivas, a Companhia nasceu, no início dos anos
2000, para tornar-se um importante núcleo de serviços especializados no setor, baseado em modelos
de negócios e tecnologia de ponta, tendo por propósito melhorar o acesso à saúde e ao bem-estar e
por princípio a valorização da qualidade de vida da população.
O setor da saúde e bem-estar é um dos mais beneficiados pela evolução tecnológica. A Saúde 4.0,
impacta, não só pelas novas moléculas e processos científicos, mas na inovação no tratamento e
acompanhamento, cada vez mais individualizado do paciente, aumentando sua qualidade de vida e por
consequência, impactando na gestão deste novo cenário. Prevenção e a previsibilidade ganham corpo
e o tratamento digital da informação passa a cumprir papel de protagonista deste movimento.
Democratizamos o acesso a tratamentos medicamentosos, pautados por relações integras, transparentes
e honestas, inovando através da tecnologia, dos processos e das pessoas, mantendo o permanente
compromisso com resultados e satisfação dos clientes, acionistas, parceiros e colaboradores.
A Companhia é uma empresa que propõe uma visão 360°, para atender a jornada do paciente e
consumidor final, em modelos de negócio inovadores, desenvolvendo soluções digitais, na modalidade
Platform as a Service (“PaaS”) atendendo às necessidades específicas de seus clientes. Por ser uma
solução baseada em modelo Cloud, nos beneficiamos de uma rápida adaptação às demandas do
mercado de maneira ágil e continua, além criar um ambiente de rápida escalabilidade em todas as áreas
de atuação.
Por meio de um por portfólio robusto, levamos ao mercado as seguintes plataformas:
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Com um posicionamento de Full Provider e propiciando um rápido processo de digitalização de um
mercado em franco desenvolvimento e que demanda constante otimização em suas jornadas,
consolidamos uma estratégia que agrega valor a todo o este ecossistema de saúde e bem estar,
permitindo uma evolução contínua da cadeia de valor da empresa.
x

Nosso público:

Todos os players do ecossistema de Saúde e Bem-Estar, sejam eles a indústria, distribuidores, farmácias,
hospitais e clinicas, operadoras de saúde, profissionais de saúde, colaboradores corporativos e
consumidores finais, são atendidos por um ou mais processos que conduzem o usuário ao tipo de
negócio ao qual ele está aderido, utilizando-se de plataformas B2B, B2B2C, Health Care ou Supply and
Purchase, tendo como objetivo a melhor experiência para todos os participantes do setor, de forma
direta ou indireta.
x

Estrutura e processos:

A Interplayers, adota as melhores práticas de governança e gestão de serviços, por meio de diretrizes
e políticas aliadas ao posicionamento estratégico que direcionam a Companhia na consumação dos seus
objetivos e metas, com visão de longo prazo, com alinhamento dos interesses do negócio e resultados
para a coletividade, num processo contínuo de inovação.
i.

Tecnologia
A Diretoria de Soluções e Tecnologia é responsável por monitorar e aprimorar a tecnologia, os
atuais produtos e soluções da Companhia. Além de tecnologia própria, a empresa conta com
terceiros para fins de infraestrutura do software e garantia de disponibilidade das soluções, com
o uso de aplicações dos sistemas operacionais em nuvem nos servidores da Microsoft Azure,
administrada pelo time de Serviços de TI, que otimiza os recursos, adequando o investimento
ao contexto de cada operação. Fornece a infraestrutura tecnológica para conectividade,
armazenamento e segurança da informação, com uso.
A área de Analytics é responsável pela centralização, organização, transformação e tradução
dos dados disponibilizados através do Data Lake, gerando leituras, estatísticas e insights
estruturados, complementando informações com base em algoritmos e inteligência artificial, ao
mesmo tempo que identifica incorreções dentro da base.
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ii.

Processos
Por meio de práticas ágeis, criamos um processo proprietário de desenvolvimento de aplicações,
a partir da biblioteca “SCRUM”, consolidando as visões de negócios, produtos, tecnologia e
operações:

Área de Negócios: é responsável por captar as necessidades do mercado e de nossos clientes, atuando
em todas as etapas do processo de venda e relacionamento com o mercado.
Área de Soluções: é responsável pelo estudo de viabilidade, análise da concorrência, e modelagem, bem
como por construir, priorizar, apresentar e zelar pelas iniciativas do “RoadMap”, além da aplicação da
estratégia garantindo o cumprimento do planejamento orçamentário anual e a maximização dos
resultados.
Área de Desenvolvimento de Aplicações: é responsável pela construção e evolução das plataformas
ofertadas pela companhia, conforme roadmap e backlog dos seus produtos.
Área de Serviços de TI: é responsável pela operacionalização e gestão dos serviços e plataformas
ofertadas pela companhia.
Área de Gestão de Projetos: é responsável por zelar pela concepção, andamento, documentação,
comunicação e qualidade dos processos e iniciativas corporativas, fornecendo aos gestores da
Companhia informações detalhadas e estratégicas sobre seu status, escopo, prazo e riscos dos projetos.
(b)

Características do processo de distribuição

A Companhia se baseia em Market Orietation, Platforms e Strategy Patners para sustentar seu
posicionamento como Hub de negócios de saúde e bem-estar.
A estratégia de comercialização está fundamentada na oferta de plataformas contratadas em modelo
“Paas”, operadas em “Cloud” e totalmente compliance a LGDP, disponibilizadas ao mercado como,
Indústrias, Distribuidores, Varejo, Clínicas e Hospitais, corporativo, operadores de saúde, profissionais
de saúde e clientes finais.
As ofertas se baseiam em modelos de cobrança de Take Rate sobre os GMVs transacionados nas
plataformas, subscription sobre o modelo PaaS e serviços especializados.
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(c)

Características dos mercados de atuação

Mercado de Atuação
Mercado de Tecnologia no Mundo e no Brasil
O mercado mundial de Tecnologia da informação (“TI”), que inclui a produção em hardware, software
e serviços, atingiu em 2020 a marca de US$ 2,3 trilhões de dólares segundo a Associação Brasileira de
Empresas de Software (“ABES”), esse resultado representa um aumento de 2,5% quando comparado
ao ano de 2019. Já a indústria brasileira de TI cresceu 22,9% no ano de 2020 tendo produzido cerca
de US$ 50,7 bilhões, passando da 10ª para a 9ª colocação no ranking mundial. Em termos de
crescimento histórico, o Brasil passou de um mercado de US$38,5 bilhões em 2016 para US$49,5 bilhões
em 2020, crescimento relativo de aproximadamente 28%.
Crescimento do Mercado de TI em 2020 (%)
23%

3%
Mundo

Brasil

Fonte: ABES

No mercado latino americano de TI, o Brasil ocupa a primeira colocação do ranking geral em 2020, com
cerca de 45% do mercado total de US$ 112 bilhões.
Ranking de Participação no Mercado de TI na América Latina (%)
44%

20%

11%

9%

Brasil

México

Colombia

6%

6%

Chile

Argentina

4%
Peru

Outros

Fonte: ABES

Ao se analisar especificamente a composição de produção em TI, é possível observar que entre os
países desenvolvidos há uma participação relevante da produção de serviços, enquanto países
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emergentes possuem grande relevância na produção de hardwares. Em 2020, do total produzido em
TI, o Brasil ficou com uma distribuição de 26% para o mercado de softwares, 20% mercado de serviços
e 54% em hardwares. A média, ainda segundo a ABES global apresentou números de 25% para
softwares, 29% para serviços e 45% em hardwares, demonstrando que com o desenvolvimento técnico
dos mercados favorece a produção de software e serviços.
Composição da Produção em TI por país (%)
26%

26%

29%

20%

45%

54%

Mundo

Reino
unido

Alemanha

EUA

Brasil

Hardware

Serviços

Coréia do
Sul

Rússia

México

Índia

Software

Fonte: ABES

Observando mais a fundo a área de software e serviços a partir da composição da produção de TI no
Brasil conforme publicado pela ABES, foco da Companhia, temos um total de produção de US$22,9
bilhões em 2020, crescimento de 11,7% quando comparado ao ano de 2019, e uma Taxa de
Crescimento Anual Composta (“CAGR”) de 8,8% desde 2004. Do total de 2020, 55% advieram da
produção em softwares e 45% de serviços.
Mercado de Softwares e Serviço no Brasil (US$ bilhões)
27,6
27,1 25,9
25,2
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21,4
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20,5
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Fonte: ABES
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Porcentagem de Softwares e Serviços no Brasil em 2020 (%)

44,5%

55,5%

Softwares

Serviços

Fonte: ABES

Para o ano de 2021, a ABES prevê crescimento de 11,1% para o mercado total de Hardware, Software
e serviços de TI no Brasil, crescimento que deve permanecer para os próximos anos impulsionados pela
recuperação econômica, e pelas prioridades das empresas em aumentar a segurança em TI e uso de
inteligência artificial, conforme pesquisa realizada pela International Data Corporation (“IDC”). Da
mesma maneira, as tendências de mercado mapeadas pela ABES, quais sejam, massificação do 5G,
multiplicação dos recursos de inteligência artificial, Edge computing e Cloud computing devem auxiliar
no desenvolvimento do setor de maneira transformacional.
Mercado Global de Saúde
O mercado global de saúde é composto por serviços e bens de consumos que são ofertados aos
pacientes por meio de diferentes tratamentos. Tendo sido avaliado com um tamanho de
aproximadamente US$ 8,5 trilhões em 2018, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
Gastos com Saúde no Mundo (U$ trilhões)
8,3

3,4

4,9

2018
Público

Privado

Fonte: ONU

A tendência de crescimento no mercado de saúde é sustentada por alguns fatores-chave ao seu
desenvolvimento, incluindo uma população global em expansão, com expectativa de vida cada vez maior
e com objetivos de maior qualidade de vida, bem como o aumento da prevalência de doenças crônicas
e agravantes pandêmicos como observado durante o ano de 2020 com o COVID-19. Segundo relatório
da consultoria Deloitte, os gastos com saúde da população mundial têm expectativa de um crescimento
anual composto (“CAGR”) de 4,0% para os anos entre 2020 e 2024, acima dos 2,8% realizado entre
2015 e 2019.
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CAGR dos Gastos com Saúde da População Mundial (%)
4,0%

2,8%

2020 - 2024

2015 - 2019

Fonte: Deloitte

Ainda de acordo com pesquisa da Deloitte, os principais fatores que devem impactar os gastos com
saúde são: envelhecimento da população, custos trabalhistas, aumento da demanda por cuidados,
avanços clínicos e tecnológicos, expansão do público e dos sistemas de saúde para a população e
recuperação econômica dos países pós Covid-19. Somado aos elementos qualitativos, se tem a
expectativa de que o gasto mundial com saúde se permaneça em cerca de 10,9% do valor do PIB
mundial, resultado realizado em 2019, e esperado que se mantenha até o ano de 2023.
Mercado Brasileiro de Saúde
Em linha com o mercado global, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(“OCDE”) estima que o Brasil gaste cerca de 9,3% de seu PIB com saúde Pública e Privada. Um fator
único do mercado brasileiro quando comparado com os demais se dá no fato de que 56% dos gastos
com saúde provém do setor privado, enquanto a média do restante dos países analisados pela OCDE
gasta cerca de apenas 25% do total de gastos com saúde no setor privado.
Gastos com Saúde como % do PIB (%)
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Fonte: OCDE
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No entanto, apesar de apresentar gastos elevados com saúde privada, o Instituto Brasileiro de Estatística
e Geografia (“IBGE”), estima que aproximadamente 76% dos residentes brasileiros são usuários
exclusivos do Sistema Único de Saúde (“SUS”), demonstrando uma ainda baixa penetração do sistema
privado que permanece com largo espaço para crescimento. No ano de 2019, 13,7 milhões de pessoas
ficaram internadas em hospitais por mais de 24h, Desse total, 8,9 milhões foram por meio do SUS,
sistema subsidiado pelo estado e oferecido a custo zero no local de compra para a população.
Sistema de Saúde Utilizado pela População Brasileira (%)

24%

76%

SUS

Setor Privado

Fonte: IBGE

Tecnologia no Mercado Brasileiro de Saúde
O mercado brasileiro de tecnologia na área de saúde se mostra promissor, como aponta a tendência
crescente nos investimentos observada pela pesquisa da FGV. No ano de 2020, empresas de saúde
gastaram 6,9% de suas receitas com tecnologia da informação, seguindo tendência crescente desde o
ano de 2004, quando aproximadamente 3,6% das receitas foram investidas em TI.
Investimento em TI das Empresas de Saúde do Brasil em Relação ao Faturamento (%)
6,9%
6,0%
5,0%
4,0%

2007

2010

2014

2020

Fonte: FGV

No entanto, os investimentos em tecnologia na saúde ainda possuem largo espaço para crescimento
visto que a média de investimentos em TI a partir da receita para empresas de serviços em 2020 foi de
11,7%.
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Investimento em TI das Empresas de Saúde do Brasil em Relação ao Faturamento (%)
11,7%

7,0%
4,8%

Serviços

Saúde

3,9%

Indústria

Comércio

Fonte: FGV

Assim, vemos que o mercado apresenta uma expectativa de crescimento por meio do aumento de
penetração no mercado por parte das empresas de tecnologia. Segundo relatório da Technavio, há uma
tendência já consolidada de investimentos em Tecnologia na área de saúde nos países desenvolvidos,
de maneira que o CAGR esperado para o mercado global de saúde digital entre 2021 e 2025 é de
25,34%, representando aumento absoluto de US$ 380 bilhões para esse mercado. Tal movimento de
expansão deve ser deve ser impulsionado e acompanhado de maneira similar pelos países emergentes.
Drivers importantes para o setor de Saúde
Expansão do varejo farmacêutico no Brasil
O mercado farmacêutico brasileiro, que engloba as vendas de todos os laboratórios instalados no país,
atingiu a marca de R$ 102,7 bilhões de reais em 2019, crescimento de 11,4% em relação ao ano
anterior. Desse total, R$ 69,0 bilhões advieram do mercado de varejo, em que 75% das compras são
realizadas pelo consumidor final, e R$ 33,7 milhões corresponderam ao mercado institucional, mercado
formado por governos, clínicas e hospitais.
Mercado Farmacêutico Brasileiro (R$ bilhões)
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Varejo Farmaceutico
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Fonte: IQVIA

O acesso a tratamentos por meio de planos de saúde privado teve alta de 96,9% entre 2015 e 2019,
chegando a R$ 13 bilhões no último ano. Mesmo assim, o segmento privado do mercado institucional
apresenta grande defasagem frente a outros países com sistemas de saúde semelhantes. Em 2019, o
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Brasil atingiu US$ 123,97 em gastos com medicamentos per capita, valor bastante inferior aos países
membros da OCDE, demonstrando tendo grande capacidade para crescimento com o avanço do setor
farmacêutico.
Gasto Farmacêutico per capita (USD)
Estados Unidos
Canadá
Italia
França
Espanha
Reino Unido
Portugal
Rússia
México
Costa Rica
Brasil

1.376
864
659
627
532
515
495
371
251
145
124
Fonte: IQVIA

Setor Hospitalar Fragmentado e Subpenetrado
A indústria hospitalar brasileira trata-se de um setor notavelmente fragmentado. De acordo com a
Confederação Nacional de Saúde e a Federação Brasileira de Hospitais o setor hospitalar no Brasil conta
com 4.198 hospitais privados e 254.982 leitos hospitalares.
Fato importante a se destacar é que, ao compararmos distribuição de hospitais e leitos à população com
planos de saúde privados, não há um acompanhamento proporcional do número de beneficiários por
região. Em consequência disso, o setor hospitalar privado é deficitário em leitos em todas as regiões
exceto a Sudeste.
Leitos Privados vs. Beneficiários, por região (%)

Fonte: CNSaúde

Seguindo a série histórica de hospitais por natureza jurídica, pública e privada, podemos concluir que
no Brasil o setor hospitalar privado é subpenetrado e possui margem para se desenvolver, aproximandose em participação de outros países da América Latina. Entre os anos de 2010 e 2020, o número total
de hospitais no Brasil caiu de 6.907 para 6.642 hospitais. Isso ocorreu exclusivamente por conta dos
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hospitais privados, visto que o número de hospitais públicos cresceu ano a ano e aumentou 17,5% no
período, enquanto o número de hospitais privados diminuiu 13,0%.
Histórico de Leitos no Brasil (# de leitos)

Fonte: CNSaúde

Em 2010, a densidade de leitos no Brasil era estimada em 2,23 leitos para cada 1.000 habitantes. Em
2020, porém, esse valor caiu para 1,91. Embora não exista uma recomendação oficial, a OMS estima
globalmente uma média de 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes.
Portanto, dado o desequilíbrio da distribuição geográfica de leitos e uma oferta insuficiente à população
brasileira, há amplo espaço para o desenvolvimento e crescimento do setor hospitalar no país.
Saúde como Bem de Consumo
De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (“IBGE”), a
saúde privada é o 3º bem de consumo mais desejado pela população, demonstrando insatisfação com
o SUS. Entretanto, os serviços de saúde privados, embora desejados, são pouco acessíveis para a
população em geral. Logo, a tendência de ascensão de classes sociais sendo observada no Brasil é um
impulsionador da demanda por saúde privada no país, ampliando o mercado existente.
Distribuição da População por Classe Social (%)
58%

54%

55%

37%
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30%

27%
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Fonte: FGV Social
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Crescimento e Longevidade da População
Importante fator para o crescimento do setor de saúde, advém do crescimento da população brasileira,
que hoje atinge cerca de 210 milhões de pessoas e taxa de anual de 0,67% segundo as Nações Unidas
(“UN”). Da mesma maneira, o aumento da expectativa de vida adiciona relevância nos gastos com saúde
do país, de acordo com dados da OCDE, a expectativa de vida total no Brasil passou de 70.2 anos em
2000 para 75.9 em 2019.
População Brasileira por ano (milhão de pessoas)
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Fonte: UN

Expectativa de Vida da População Brasileira (anos)
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento da expectativa faz com que o Brasil
ocupe posição de destaque global quando analisado o envelhecimento da população, com expectativas
de que em 2032 mais de 21 milhões de pessoas estarão na faixa etária de mais de 65 anos o que
corresponderá a cerca de 14% da população. Ainda de acordo com o IBGE, o número de pessoas na
faixa etária +65 anos deve ficar ainda maior em 2060, chegando a cerca de 25% da população.
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Pirâmide Etária Brasileira 2021 (% da população)

Fonte: IBGE

Pirâmide Etária Brasileira 2032 (% da população)

Fonte: IBGE
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Pirâmide Etária Brasileira 2060 (% da população)

Fonte: IBGE

O aprofundamento da inversão da pirâmide etária brasileira esperado favorece o desenvolvimento do
setor de saúde como um todo, visto que camadas superiores da pirâmide são as que mais gastam com
saúde. De acordo com o National Health Service da Inglaterra (“NHS”), a maior frequência de
atendimentos hospitalares é justamente do grupo de pessoas acima de 59 anos, totalizando quase 50%
do total. Na mesma linha, segundo a OCDE, a população com mais de 60 anos gasta 56% a mais em
hospitais e possuem uma taxa de hospitalização 150% maior. Tais fatores contribuem fortemente para
o aumento com gastos em saúde conforme a população brasileira aumente a densidade demográfica
nas faixas próximas ao topo da pirâmide etária.
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(i)

Participação em cada um dos mercados

(ii)

Condições de competição nos mercados

Plataforma de
Vendas B2B

Plataforma de

Healthcare

Interplayers

Plataforma de
Compras e
Fornecimentos

Plataforma de
Vendas B2B2C

A Companhia oferece serviços integrados para a indústria farmacêutica, que podem ser divididos em
quatro grandes grupos, Plataforma de Vendas B2B2C, Plataforma de Vendas B2B, Plataforma de
Healthcare e Plataforma de Compras e Fornecimento. Em cada vertical de atuação, a Companhia conta
com competidores distintos visto que os demais players não tem a expertise em oferecer todas as
funcionalidades disponíveis, de maneira que apenas a Interplayers se caracteriza como um Hub
integrado do setor.
A Companhia apresenta operações competitivas em todas as verticais que atua, mas com características
que favorecem sua participação em toda a cadeia. Tais características podem ser resumidas em (i) alta
relevância aos seus clientes, visto o pioneirismo e escala atingida em muitas das frentes de serviços, (ii)
forte abrangência, operando com posicionamento completo em toda a cadeia perante seus concorrentes
e (iii) expertise, reforçada pelo track-record de aquisições com integrações bem sucedidas,
principalmente devido ao fato de a grande maioria das aquisições permanecerem com a liderança dos
fundadores e gestão anterior.
Ainda, a Companhia está constantemente atualizando sua atuação dentro dos segmentos que já atua,
e pretende ampliar a participação em cada vertical, oferecendo novos benefícios aos seus clientes, como
por exemplo, a atuação na geração de demanda, serviços comerciais, e de fidelidade aos clientes para
as clínicas, laboratórios e hospitais, e atuação em serviços comerciais e negociação direta aos clientes
pacientes e profissionais da saúde.
Ao tratar de concorrentes, podemos utilizar a segmentação por oferecimento de serviços 1) Plataforma
de Healthcare 2) Plataforma de Vendas B2B2C 3) Plataforma de Vendas B2B 4) Plataformas de Compras
e Fornecimento
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1. Plataforma de Healthcare
Os serviços da plataforma de healthcare se destacam como tratamentos de serviços de apoio por meio
de profissionais especializados em saúde. Empresas como Azimute Med, ePharma, Profarma Specialty,
BeCare, Proxis, Voxline e Pluris estão entre as que oferecem esse tipo de serviço.
Dentro desse modelo vale destacar que a plataforma de tais concorrentes tende a ser menos robusta
em termos de tecnologia quando comparadas à Interplayers.

2. Plataforma de Vendas B2B2C
Serviços como programas de fidelidade e descontos, suporte ao cliente através da central de
atendimento que resultam em conexão entre pacientes e compradores com programas do setor,
varejistas, PMEs e planos de saúde.
Empresas como iPDV, ePharma, Vidalink e Funcional estão entre as que oferecem essa vertente de
serviço.

3. Plataforma de Vendas B2B
Através da vertente de Vendas B2B ocorre a facilitação do contato entre a indústria farmacêutica e
farmácias, fornecimento de KPIs e insights sobre os níveis de vendas, demanda de produtos e
visibilidade, com eventual oferecimento de suporte no ponto de venda.
Empresas como Pharmexx, Fidelize e Running estão entre as que oferecem esse modelo de serviço.

4. Plataforma de Vendas e Fornecimento
Serviços que visam oferecer soluções para aumentar eficiência na cadeia de suprimentos, onde vale
destacar que a Companhia atende exigências específicas do setor farmacêutico, diferentemente de
alguns concorrentes, como Neogrid e Bionexo.
Outros fatores que influenciam o comportamento dos mercados de atuação da Companhia

Benefícios fiscais ou Subsídios
A Companhia não possui benefícios ficais relevantes. Para maiores informações, vide fator de risco
“Alterações na legislação tributária brasileira ou conflitos em sua interpretação podem impactar

adversamente a Companhia, aumentando os impostos que a Companhia é obrigada a pagar, o que
poderá ter um impacto adverso na Companhia”, no item 4.1 deste Formulário de Referência.
Situações de monopólio ou oligopólio
O mercado de atuação da Companhia não é caracterizado pela presença de monopólio ou oligopólio.

Custo de matéria prima e outras despesas
Não se aplica, pois a Companhia é uma prestadora de serviço e não depende de matéria prima para
exercício de suas atividades. Ademais, a Companhia não possui outras despesas não relacionadas com
suas atividades operacionais.
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Dependência de tecnologia
A Companhia não é dependente de nenhuma tecnologia especifica uma vez que suas bases operacionais
são constituídas por uma gama pulverizada de fornecedores de hardware, software e serviços,
consolidados em seus mercados de atuação e não caracterizados por atuar de forma exclusiva.

Utilização de concessões e franquias
A Companhia não utiliza concessões e franquias.
(d)

Eventual sazonalidade

Não se aplica.
(e)

Principais insumos e matérias primas

Não se aplica.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita operacional líquida total da Companhia no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020.
(b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita operacional líquida total da Companhia no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020.
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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

Regulação Imobiliária
As atividades da Companhia estão sujeitas a leis federais, estaduais e municipais, aplicáveis, dentre
outros, como a Lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1991 (“Lei de Locações”) e condomínio.
Adicionalmente as atividades desenvolvidas pela Companhia também estão sujeitas, para o
estabelecimento, a obtenção e manutenção de licenças, alvarás e autorizações que autorizem o
funcionamento regular de seu escritório administrativo, tais como: licença de funcionamento emitida
pela Prefeitura local (LF) e auto de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros (AVCB).
A Companhia envida os melhores esforços para a obtenção das licenças e renovação das já existentes
em prazos adequados. Entretanto, a Companhia não pode assegurar que a obtenção dessas licenças e
suas renovações ocorrerão dentro do cronograma previsto ou que terá todas as licenças exigidas.
A Companhia é obrigada a obter e renovar periodicamente as licenças e autorizações para manter seu
escritório administrativo que, caso viole ou deixe de cumprir referidas normas, ou não obtenham ou
renovem as suas licenças ou autorizações, ou ainda deixem de cumprir as respectivas condicionantes
de validade, poderão incorrer em penalidades, tais como advertências, multas, suspensão das
atividades, interdição parcial ou total do estabelecimento, bem como outras penalidades específicas
previstas em legislações estaduais e municipais.
Importante mencionar que, em razão da emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19), em diversas localidades, foi estendido o prazo de validade das licenças, alvarás ou
autorizações. No entanto, não conseguimos confirmar se todos os imóveis ocupados pela Companhia
ou suas subsidiárias estão localizados em regiões que concederam tais extensões no prazo de validade
e/ou prazo de análise para obtenção e/ou renovação de licenças, alvarás ou autorizações, sendo,
também, ampliado o prazo de análise dos processos para obtenção e/ou renovação destas licenças,
alvarás ou autorizações.

Regulação de proteção de dados e privacidade
As leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer
regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (informações relacionadas a indivíduos) podem ser
utilizados pelas organizações.
Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal
Brasileira (1988) e pelo Código Civil (2002), mas, na ausência de regras mais específicas sobre o tema,
a legitimidade das práticas envolvendo o uso de Dados Pessoais foi, historicamente, avaliada de forma
casuística pelo judiciário. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) na década de 90
procurou trazer contornos mais objetivos para a abertura de bancos de dados de consumidores e
cadastro de maus pagadores. Com a evolução da tecnologia de processamento de dados, a Lei do
Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/11), aprovada em 2011, também teve como objetivo estabelecer regras
específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores. A Lei do Cadastro Positivo foi
recentemente alterada, em abril de 2019, para determinar a adesão automática de indivíduos aos
bancos de dados do sistema do Cadastro Positivo, com opção de solicitar sua exclusão. O Marco Civil
da Internet (Lei nº 12.965/14), aprovado em 2014, também teve como objetivo regular o uso e
tratamento de dados coletados por meio da internet. Assim, até agosto de 2018, quando foi aprovada
a LGPD, as práticas relacionadas ao uso de Dados Pessoais eram reguladas por algumas normas
esparsas e setoriais apenas.
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A LGPD, que entrou em vigor em setembro de 2020, estabeleceu um microssistema de regras que
impacta todos os setores da economia. A lei trouxe um sistema de regras novo com relação ao
tratamento de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando todos os setores da
economia incluindo as empresas que tratam um maior volume de dados pessoais. Referida lei estabelece
um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais, e será aplicável
a toda e qualquer operação envolvendo dados pessoais, que estarão sujeitas às hipóteses de tratamento
previstas na LGPD, criando um ambiente de maior controle dos indivíduos sobre os seus dados e de
maiores responsabilidades para as organizações que tratam tais informações, trazendo novas
obrigações a serem observadas.
A LGPD tem uma ampla gama de aplicações e se estende a pessoas físicas e entidades públicas e
privadas, independentemente do país onde estão sediadas ou onde os dados são hospedados, desde
que (i) o tratamento de dados ocorra no Brasil; (ii) a atividade de tratamento de dados destina-se a
oferecer ou fornecer bens ou serviços a ou processar dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii)
os titulares dos dados estão localizados no Brasil no momento em que seus dados pessoais são
coletados. A LGPD será aplicada independentemente da indústria ou negócio ao lidar com dados
pessoais e não está restrito a atividades de tratamento de dados realizadas através de mídia digital e/ou
na internet.
Além disso, a Lei 13.853/2019 criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD, exercendo
um triplo papel de (i) investigação, compreendendo o poder de emitir normas e procedimentos, deliberar
sobre a interpretação da LGPD e solicitar informações de controladores e processadores; (ii) execução,
nos casos de descumprimento da lei, por meio de processo administrativo; e (iii) educação, com a
responsabilidade de disseminar informações e fomentar o conhecimento da LGPD e medidas de
segurança, promovendo padrões de serviços e produtos que facilitem o controle de dados e elaborando
estudos sobre práticas nacionais e internacionais para a proteção de dados pessoais e privacidade, entre
outros. A ANPD tem assegurada independência técnica, embora esteja subordinada à Presidência da
República.
A Lei 13.853/2019 também prevê autoridade para a ANPD avaliar as penalidades previstas pela LGPD.
A competência da ANPD prevalece sobre qualquer autoridade relacionada de outras entidades públicas
no que diz respeito à proteção de dados pessoais. No dia 26 de agosto de 2020, o executivo federal
editou o Decreto nº 10.474/2020 aprovando a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos
cargos em comissão e das funções de confiança da ANDP.
Nesse sentido, a Companhia: (i) está empenhando esforços para compliance com a LGPD, posto que a
Companhia está passando pelo processo de adequação à LGPD com apoio das empresas Vidigal Neto,
A. Freitas, ABP ADV e STRONG TECHNOLOGY; (ii) possui uma estrutura de Governança de TI,
Segurança da Informação e Comitê de Privacidade de Dados representado por gestores das áreas de
negócio impactadas pela LGPD; (iii) possui cláusulas-padrão específicas com disposições sobre
privacidade e proteção de dados a serem inseridas nos contratos celebrados pela Companhia; (iv)
nomeou um Encarregado de Proteção de Dados (DPO); (v) possui políticas de privacidade
implementadas e está em processo de revisão de uma versão que contempla os itens de privacidade,
armazenamento, guarda e retenção de dados pessoais e segurança da informação; (vi) realiza
treinamentos periódicos de segurança conduzidos pelo HR no momento da contratação dos
colaboradores; (vii) possui uma iniciativa de engajamento e conscientização de boas práticas de
segurança da informação de colaboradores através do a plataforma HackerRagers, a qual promove a
cultura de cibersegurança corporativa; (viii) possui servidores próprios baseados em São Paulo (Logix legado) e utiliza provedores de serviços de nuvem (a Microsoft Azure, com armazenamento no Brasil e
Estados Unidos); (ix) não possui o registro atualizado das operações de tratamento de dados pessoais
e/ou dados pessoais sensíveis que a Companhia realiza no âmbito de suas atividades; (x) declarou não
possuir normas corporativas globais (binding corporate rules) aprovadas; e (xi) declarou não possuir
nenhum tipo de certificação nacional ou internacional de segurança da informação (por exemplo, ISO
27001, PCI-DSS, etc.)
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Não obstante, a Companhia não possui seguro contra violação de dados ou outra cobertura similar
vigente. A Companhia declarou não ter experienciado incidentes de vazamento de dados e que, até
data de fechamento do presente Formulário de Referência, não recebeu nenhuma reclamação e/ou
litígio ou investigações regulatórias ou ações de fiscalização sob a perspectiva de proteção de dados.
Por fim, a Companhia não possui política de gerenciamento de risco de segurança cibernética, política
de incidente de dados pessoais e/ou manuais de dados pessoais envolvendo o tratamento de dados
pessoais direcionados a colaboradores, fornecedores e/ou prestadores de serviço da Companhia.
(b)
Política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a
padrões internacionais de proteção ambiental
Tendo em vista a natureza de suas atividades, a Companhia, na data deste Formulário de Referência,
ainda não possui uma política socioambiental implementada, ou aderiu a um padrão específico (nacional
ou internacional) de práticas ambientais.
(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 da Propriedade Industrial”) dispõe que a titularidade de uma marca somente
pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas, patentes e outros direitos de
propriedade intelectual no Brasil.
Após a aprovação do registro, o titular da marca passa a deter a propriedade desta em conjunto com o
direito de uso exclusivo no Brasil, por um período de 10 (dez) anos, que poderá ser sucessivamente
prorrogado por períodos iguais, mediante o pagamento de taxas adicionais ao INPI. Tal requisição
precisa ser realizada no último ano de validade do registro, ou nos seis meses subsequentes ao término
do período de vigência do registro.
É relevante mencionar que, durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa
de direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para 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 retribuições
cabíveis dentro dos prazos legais; (ii) indeferimento pelo órgão responsável pelo registro; e/ou (iii) não
contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo órgão responsável pelo registro.
Na data deste Formulário de Referência, somos titulares, em nome próprio, de 34 (trinta e quatro) marcas
registradas e pedidos de registro de marca junto ao INPI, em diferentes classes de serviços e produtos relativas
às nossas atividades, tais como InterPlayers / PharmaLink / Ponto Extra / Via Livre / Go Pharma / SevenPDV
Automação / Portal da Drogaria / Transaction Centre/ Entire/ Vitale / Health InterPlayers e Healthy IP.

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.

519
PÁGINA: 139 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

Nós possuímos 69 (sessenta e nove) nomes de domínios de internet devidamente registrados junto ao
Registro.br e os órgãos competentes internacionais, os quais são utilizados como canais de informação
ao público, dentre os quais se destacam “entiretp.com.br”, “clubedopharma.com.br” e
“interplayers.com.br”:
Domínio

CNPJ

Plataforma de Registro

entiretp.com.br

004.155.508/0001-10

Registro BR

clubedopharma.com.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

gopharma.com.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

healthy-ip.com.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

iniciodetratamento.com.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

programadepaciente.com.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

programamaisclientes.com.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

quickmed.net.br

005.347.060/0006-03

Registro BR

advantagecentre.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

advcentre.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

interplayers.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

pharmalinkonline.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

pontoextra.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

portaldadrogaria.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

tc2b.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

trncentre.com.br

005.347.060/0001-07

Registro BR

Softwares Próprios
Um programa de computador, ou software, é um conjunto de instruções escritas em linguagem de
programação para que seja realizada determinada tarefa. Um software pode ser definido, ainda, como
“expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte
físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins determinados”, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.609/98 (“Lei de Software”).
No Brasil, os softwares são protegidos pelas normas de direitos autorais, essencialmente, a Convenção
de Berna sobre Direitos do Autor, ratificado no Brasil por meio da publicação do Decreto nº 75.699/75
e a Lei nº 9.610/98 (“Lei de Direitos Autorais”) em conjunto com a Lei de Software, de modo que a
proteção dos direitos sobre determinado software independe de registro.
No entanto, o registro de software concedido pelo INPI é a forma mais segura de garantir a propriedade
de software e obter um nível alto de segurança jurídica quanto a sua autoria e, ainda, contra eventuais
usos indevidos ou não autorizados, bem como atos de concorrência desleal praticados por terceiros.
Após a concessão do registro do software pelo INPI, o registro de software possui vigência pelo período de 50
(cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação ou, na ausência
desta, da sua criação, em todos os 176 (cento e setenta e seis) países membros da Convenção de Berna.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui 12 softwares próprios, 12 dos quais estão
registrados junto o INPI.
Para mais informações sobre os ativos de propriedade intelectual da Companhia, vide o item 9.1.b deste
Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses findo em 30
de junho de 2021 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(b)
Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses findo em 30
de junho de 2021 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(c)
Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita
líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses findo em 30
de junho de 2021 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
A Companhia não está sujeita a nenhuma regulação estrangeira em suas atividades.
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7.8 - Políticas socioambientais
A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual, de sustentabilidade
ou integrado.
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7.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 7.
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8.1 - Negócios extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios da Companhia e que não tenham sido mencionadas no item 15.7 deste Formulário
nos três últimos exercícios sociais.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos três últimos
exercícios sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não foi celebrado nenhum contrato relevante pela Companhia ou por suas controladas que não fosse
diretamente relacionado com suas atividades operacionais nos três últimos exercícios sociais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 8.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante que
a Companhia julgue relevantes.
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País de localização
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1566, Centro Industrial de Jurubatuba, Santo Amaro
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SP

UF de localização
São Paulo

Município de localização

Alugada
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Tipo de propriedade

Versão : 1

gopharma.com.br

healthy-ip.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

iniciodetratamento.com Até 08/09/2023
.br

programadepaciente.co Até 27/08/2023
m.br

programamaisclientes.c Até 28/01/2022
om.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 25/09/2023

Até 04/11/2024

clubedopharma.com.br Até 14/11/2021

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 825309808, até 31/03/2029
para a marca
(renovável)
“PHARMA LINK”,
marca mista, na Classe
39

Registro nº 827406681, Até 11/03/2028
para a marca
(renovável)
“PHARMA LINK”,
marca mista, na Classe
38

Registro nº 829155210, Até 11/10/2031
para a marca “VIDA
(renovável)
SAUDAVEL”, marca
nominativa, na Classe
36

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 900608080, Até 09/08/2031
para a marca “PGV
(renovável)
PAINEL GESTAO DE
VAREJO”, marca mista,
na Classe 35

Registro nº 900608099, Até 03/10/2027
para a marca “TRADE (renovável)
CASH”, marca mista,
na Classe 35

Registro nº 900608110, Até 19/01/2030
para a marca
(renovável)
“PHARMA SYSTEM”,
marca mista, na Classe
36

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 900608170, Até 09/08/2021
para a marca “WEB
(renovável)
CLIENT PHARMA
LINK”, marca mista, na
Classe 42

Registro nº 900915650, Até 15/03/2031
para a marca
(renovável)
“INTERPLAYERS”,
marca mista, na Classe
35

Registro nº 901009113, Até 16/04/2029
para a marca
(renovável)
“CONECTA FARMA”,
marca nominativa, na
Classe 42

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 901009121, Até 09/04/2029
para a marca
(renovável)
“CONECTAPDV”,
marca mista, na Classe
42

Registro nº 902136682, Até 22/07/2024
para a marca “VIA
(renovável)
LIVRE”, marca mista,
na Classe 38

Registro nº 902192230, Até 22/07/2024
para a marca
(renovável)
“MONITOR PHARMA
LINK”, marca mista, na
Classe 36

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 906926599, Até 22/05/2028
(renovável)
para a marca
“AMPLIFAR”, marca
mista, na Classe 35

entiretp.com.br

Nome de domínio na internet

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 20/10/2021

Registro nº 904906213, Até 02/10/2028
para a marca “PONTO (renovável)
EXTRA”, marca mista,
na Classe 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 908660065, Até 13/06/2027
para a marca
(renovável)
“GOPHARMA”, marca
mista, na Classe 35

Registro nº 913782645, Até 19/02/2029
para a marca
(renovável)
“QUICKMED”, marca
mista, na Classe 35

Registro nº 917216660, Até 11/02/2030
para a marca
(renovável)
“SEVENPDV
AUTOMAÇÃO”, marca
mista, na Classe 42

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 917923464, Até 18/08/2030
(renovável)
para a marca “TECH
HEALTH
INTERPLAYERS”,
marca nominativa, na
Classe 42

Registro nº 902516442, Até 05/03/2023
para a marca “PORTAL (renovável)
DA DROGARIA”,
marca mista, na Classe
42

Registro nº 904198294, Até 21/01/2025
para a marca
(renovável)
“TRANSACTION
CENTRE”, marca
mista, na Classe 42

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 822915022, Até 17/10/2026
(renovável)
para a marca
“ENTIRE”, marca
mista, na Classe 38

Registro nº 905224701, Até 28/07/2025
para a marca “VITALE”, (renovável)
marca mista, na Classe
35

Registro nº 920624413, Até 22/06/2031
para a marca
(renovável)
“HEALTHY
INTERPLAYERS”,
marca mista, na Classe
35

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

quickmed.net.br

Nome de domínio na internet

advcentre.com.br

interplayers.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 12/12/2023

Até 02/05/2023

advantagecentre.com.b Até 02/05/2023
r

Nome de domínio na internet

Até 01/12/2022

Registro nº 920624502, N/A
para a marca
“HEALTHY
INTERPLAYERS”,
marca mista, na Classe
42

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro (que aguarda
Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
apresentação e exame de recurso contra o indeferimento). De
Companhia tem mera expectativa de direito.
acordo com a legislação brasileira, o uso exclusivo de uma
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do
registro validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo
com a LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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pontoextra.com.br

portaldadrogaria.com.b Até 29/05/2022
r

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

tc2b.com.br

trncentre.com.br

Programa de
Computador nº BR 51
2016 000029-5, sob o
título “TOP SAÚDE”.

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Até 01/01/2050

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 20/03/2023

Até 13/06/2022

Até 03/08/2022

pharmalinkonline.com.b Até 29/01/2023
r

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Programa de
Computador nº BR 51
2015 001623-7, sob o
título “TOP SAÚDE
DENTAL”.

Programa de
Computador nº BR 51
2015 001625-3, sob o
título “TOP SAÚDE
MÉDICO”.

50 anos a partir do ano
Programa de
Computador nº 05667- subseq
4, sob o título “TOP
UNIVERSIDADE”.

Programa de
50 anos a partir do ano
Computador nº 02408- subseq
0, sob o título “TOP
SAÚDE”.

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 01/01/2060

Até 01/01/2063

Até 01/01/2062

Programa de
Computador nº BR 51
2015 001624-5, sob o
título “TOP SAÚDE
ADMINISTRADORA”.

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Programa de
Até 01/01/2064
Computador nº
BR512014001534-3,
sob o título
“TRANSACTIONCENT
RE”.

Programa de
Computador nº
BR512014001535-1,
sob o título
“ORDERSCENTRE”.

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 01/01/2064

Até 01/01/2064

Programa de
Computador nº BR 51
2014 001533 5, sob o
título “CONSUMER”.

Nome de domínio na internet

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Até 01/01/2066

Programa de
Computador nº BR 51
2016 000613-7, sob o
título “GO PHARMA”.

Nome de domínio na internet

Decurso do prazo legal de proteção encerra a proteção de
direito autoral que é conferida ao software, mas não encerra os
demais direitos inerentes à titularidade da Companhia sobre o
software (uso, licença, cessão, por exemplo). No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Até 01/01/2058

Programa de
Computador nº BR 51
2016 000802 4, sob o
título
“MARKETPLACE”.

Nome de domínio na internet

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre os softwares
prejudicaria a execução dos negócios da
Companhia, que poderia ter dificuldades e custos
para desenvolver ou encontrar softwares
substitutos. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, em caso de violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro n° 902680544, Até 09/04/2023
para a marca “ZFILL”, (renovável)
marca nominativa, na
Classe 05

Registro n° 903064294, Até 17/06/2024
(renovável)
para a marca
“PRESCRIBEDSOLUTI
ONS”, marca mista, na
Classe 03

Registro nº 922319421, N/A
para a marca
“INTERPLAYERS”,
marca mista, na Classe
35

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1

PÁGINA: 164 de 331

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro (que aguarda
Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
exame de mérito). De acordo com a legislação brasileira, o uso Companhia tem mera expectativa de direito.
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido pelo
INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a Companhia tem direito
de precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 921672012, N/A
para a marca
“HEALTHY IP”, marca
mista, na Classe 09

Marcas

Marcas

Registro nº 905481020, N/A
para a marca
“PYRATINE XR”,
marca mista, na Classe
03

Registro nº 921672217, N/A
para a marca
“HEALTHY IP”, marca
mista, na Classe 42

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro (que aguarda fim
Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
de sobrestamento). De acordo com a legislação brasileira, o uso Companhia tem mera expectativa de direito.
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido pelo
INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a Companhia tem direito
de precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro (que aguarda
Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
exame de mérito). De acordo com a legislação brasileira, o uso Companhia tem mera expectativa de direito.
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido pelo
INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a Companhia tem direito
de precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro (que aguarda
Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
exame de mérito). De acordo com a legislação brasileira, o uso Companhia tem mera expectativa de direito.
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido pelo
INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a Companhia tem direito
de precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Versão : 1

Registro n° 905481143, Até 16/04/2029
para a marca
(renovável)
“GENOSYS BEAUTY”,
marca mista, na Classe
03

Marcas

Marcas

Registro n° 905481283, Até 16/04/2029
para a marca
(renovável)
“GENOSYS”, marca
mista, na Classe 03

Registro nº 905481070, N/A
para a marca
“GENOSYS BEAUTY”,
marca mista, na Classe
10

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro (que se encontra
Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
definitivamente arquivado). De acordo com a legislação
Companhia tem mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Registro n° 905511301, Até 16/04/2029
para a marca
(renovável)
“GENOSYS
COSMÉTICOS”, marca
mista, na Classe 03

Registro n° 905481933, Até 26/09/2027
para a marca
(renovável)
“ZYTAZE”, marca
mista, na Classe 05

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

27,366609

6,866953

13,817167

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

51.027,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

-4,787234

-35,060449

-28,694581

7,407407

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

20.516.298/0001-02

30/06/2021

Ponto Extra Serviços
Temporário LTDA

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

SP

PE

Valor contábil 30/06/2021

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2021

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2021

Valor mercado

Brasil

País sede

998.000,00

Recife

358.000,00

São Paulo

2.411.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

A participação está diretamente relacionada com as atividades operacionais e estratégicas da Companhia. A Companhia passou a deter participação na Sintese em maio de 2021.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2021

16.783.034/0001-30

31/12/2020

Sintese Licenciamento
de Programa Para
Compras On-Line S/A

A participação está diretamente relacionada com as atividades operacionais e estratégicas da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-

A participação está diretamente relacionada com as atividades operacionais e estratégicas da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

8,603604

30/06/2021

ECS Participações Ltda 21.042.622/0001-52

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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Atividades de prestação de serviços de
informação, como desenvolvimento e
licenciamento de programas de
computador não-customizáveis e
customizáveis, tratamento de dados,
intermediação e agenciamento.

Destinação de colaboradores temporários.

Participação como holding em outras
sociedades.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 168 de 331

7,410000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

RJ

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2021

Valor mercado

Brasil

País sede

47.507.000,00

Rio de Janeiro

Valor (Reais)

Município sede

Atua com consultoria em tecnologia da
informação, além de atividades de
prestação de serviços de informação,
como desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador nãocustomizáveis e customizáveis,
tratamento de dados, provedores e
serviços de hospedagem na internet.

Descrição das atividades
desenvolvidas

A participação está diretamente relacionada com as atividades operacionais e estratégicas da Companhia. A Companhia passou a deter participação na Top Down em junho de 2021.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

30/06/2021

31/12/2020

29.185.279/0001-07

Top Down Consultoria
de Projetos S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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75,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 9.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das informações financeiras trimestrais
individuais e consolidadas da Companhia referentes aos períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e 2020 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens das
demonstrações financeiras entre um exercício e outro. A Análise Vertical representa o percentual ou
item em relação às receitas líquidas para os exercícios aplicáveis aos resultados das operações, ou
em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido nas datas de encerramento dos exercícios
aplicáveis para informações de balanço patrimonial.
Neste item são apresentadas, pelos Diretores da Companhia, informações que se destinam à auxiliar
investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e patrimoniais
da Companhia. A leitura deste conteúdo deve ser realizada e analisada em conjunto com as
informações constantes de nossas demonstrações financeiras.
(a)

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Entendemos que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para
implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio prazo. A
geração de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, é suficiente para
atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do
seu plano de negócios, o que pode ser observado da tabela abaixo:
(em R$ milhares, exceto %)

Em 30 de junho
de
2021

(+) Passivo Total
(÷) Patrimônio Líquido
(=) Índice de endividamento (¹)

Em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

81.860

27.549

22.421

14.611

59.683

55.530

48.616

53.865

1,37

0,50

0,46

0,27

(¹) Corresponde à divisão entre o total passivo e o patrimônio líquido.

Em 30 de junho de 2021, o índice de endividamento foi de 1,37.
Em 31 de dezembro de 2020, o índice de endividamento foi de 0,50.
Em 31 de dezembro de 2019, o índice de endividamento foi de 0,46.
Em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento foi de 0,27.
(b)

Estrutura de capital

Acreditamos que a atual estrutura de capital da Companhia apresentou nos períodos indicados uma
estrutura de capital equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, em nossa visão,
com suas atividades, na proporção apresentada na tabela abaixo:
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(em R$ milhares, exceto %)

Capital de terceiros (passivo
circulante + passivo não circulante)
Capital próprio (patrimônio líquido)
Capital total (terceiros +
próprio)
Parcela de capital de terceiros
Parcela de capital próprio

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

2021

2020

2019

2018

81.860

27.549

22.421

14.611

59.683

55.530

48.616

53.865

141.543

83.079

71.037

68.476

57,8%

33,2%

31,6%

21,3%

42,2%

66,8%

68,4%

78,7%

Capital Próprio
Em 30 de junho de 2021, o patrimônio líquido da Companhia totalizava um saldo de R$ 59.683 mil,
enquanto em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$ 55.530 mil.
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$ 55.530 mil, enquanto
em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$ 48.616 mil. Em 31 de
dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$ 48.616 mil, enquanto em 31 de
dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$ 53.865 mil.
Capital de Terceiros
Em 30 de junho de 2021, o total de passivo da Companhia somava R$ 81.860 mil, enquanto em 31
de dezembro de 2020, o total de passivo da Companhia era de R$ 27.549 mil. Em 31 de dezembro
de 2020, o total de passivo da Companhia somava R$ 27.549 mil, enquanto em 31 de dezembro de
2019, o total de passivo da Companhia somava R$ 22.421 mil. Em 31 de dezembro de 2019, o total
de passivo da Companhia somava R$ 22.421 mil, enquanto em 31 de dezembro de 2018, o total de
passivo da Companhia somava R$ 14.611 mil.
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(c)

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Entendemos que a Companhia apresenta condições financeiras suficientes para cumprir com seus
compromissos financeiros assumidos.
(em R$ milhares, exceto %)

Em 30 de junho
de

Em 31 de dezembro de

2021

2020

2019

2018

(+) Ativo Circulante

49.855

44.382

34.897

38.212

(÷) Passivo Circulante

44.695

20.181

16.228

12.793

1,12

2,20

2,15

2,99

(+) Ativo Total

142.980

83.080

71.038

68.476

(-) Ativo Não Circulantes contas
(Investimentos + Imobilizado + Intangível
+ Direito de uso em arrendamento)

85.168

32.415

28.781

26.555

(÷) Passivo Total

81.861

27.550

22.422

14.610

0,71

1,84

1,88

2,87

(=) Liquidez Corrente (1)

(=) Liquidez Geral (2)

(¹) Corresponde a razão entre ativo circulante e passivo circulante.
(²) Corresponde a razão entre ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo e o passivo total.

Os índices de liquidez geral e corrente da Companhia em 30 de junho de 2021 eram de 0,71 e 1,12
respectivamente. Em 30 de junho de 2021, a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos
tomados, exceto arrendamentos.
Os índices de liquidez geral e corrente da Companhia em 31 de dezembro de 2020 eram de 1,84 e
2,20 respectivamente.
Os índices de liquidez geral e corrente da Companhia em 31 de dezembro de 2019 eram de 1,88 e
2,15 respectivamente.
Os índices de liquidez geral e corrente da Companhia em 31 de dezembro de 2018 eram de 2,87 e
2,99 respectivamente.

(d)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas
Nos três últimos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no período
de seis meses findo em 30 de junho de 2021, as principais fontes de financiamento da Companhia
foram: (i) fluxo de caixa gerado por suas atividades operacionais; e (ii) endividamento bancário de
curto e longo prazos. Esses financiamentos são utilizados pela Companhia principalmente para cobrir
custos, despesas e investimentos relacionados a: (i) operação de negócios; (ii) desembolso de capital;
e (iii) exigências de pagamento de seu endividamento.
Acreditamos que as fontes de financiamento eventualmente utilizadas pela Companhia são adequadas
ao seu perfil de endividamento, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos, sempre
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preservando o perfil de longo prazo da dívida financeira e, consequentemente, a capacidade de
pagamento da Companhia.
(e)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que não
possam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor. Caso
sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto prazo, a
Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições
financeiras.
(f)

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

(i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Em 30 de junho de 2021, a Companhia possuía R$44 mil de empréstimos e financiamentos tomados,
decorrentes de contratos de leasing e arrendamento, sendo que nenhum de tais contratos é
individualmente relevante na avaliação dos Diretores da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía R$91 mil de empréstimos e financiamentos
tomados, sendo que nenhum de tais contratos é individualmente relevante na avaliação dos Diretores
da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía R$799 mil de empréstimos e financiamentos
tomados, sendo que nenhum de tais contratos é individualmente relevante na avaliação dos Diretores
da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía R$2.323 mil de empréstimos e financiamentos
tomados, sendo que nenhum de tais contratos é individualmente relevante na avaliação dos Diretores
da Companhia.
(ii)

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 30 de junho de 2021, a Companhia e/ou suas subsidiárias não eram parte de quaisquer contratos
de empréstimo ou financiamento relevantes. A Companhia não possui transações relevantes de longo
prazo com instituições financeiras.
(iii)

Grau de subordinação entre as dívidas

Não aplicável.
(iv)

Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e a alienação de controle societário
Não aplicável.
(g)

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Na data deste Formulário de Referência a Companhia não dispunha de nenhum contrato de
financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente.
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(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO
DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(em R$ mil, exceto %)
Receita operacional líquida

30/06/2021

AV

30/06/2020

AV

AH

61.631

100,0%

42.386

100,0%

45,4%

(27.742)

-45,0%

(22.653)

-53,4%

22,5%

33.889

55,0%

19.733

46,6%

71,7%

Despesas gerais e administrativas

(14.040)

-22,8%

(10.901)

-25,7%

28,8%

Despesas comerciais e marketing

(3.446)

-5,6%

(4.428)

-10,4%

-22,2%

(5)

0,0%

97

0,2%

-105,2%

16.398

26,6%

4.501

10,6%

264,3%

Despesas financeiras

(864)

-1,4%

(425)

-1,0%

103,3%

Receitas financeiras

530

0,9%

295

0,7%

79,7%

(334)

-0,5%

(130)

-0,3%

156,9%

189

0,3%

22

0,1%

759,1%

Resultado antes dos impostos

16.253

26,4%

4.393

10,4%

270,0%

Despesa com imposto de renda e contribuição social
correntes

(4.181)

-6,8%

(1.504)

-3,5%

178,0%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(1.502)

-2,4%

(171)

-0,4%

778,4%

Imposto de renda e contribuição social

(5.683)

-9,2%

(1.675)

-4,0%

239,3%

Lucro líquido do período

10.570

17,2%

2.718

6,4%

288,9%

Custos dos serviços vendidos
Lucro bruto

Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos

Receitas financeiras líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

Receita operacional líquida
A Receita operacional líquida no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de R$
61.631 mil ou 45,4%, maior que a correspondente no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020, no qual for reportada uma receita operacional líquida de R$ 42.386 mil.
Este incremento de R$ 19.245 mil deveu-se principalmente a evolução extremamente bem sucedida
do lançamento de dois novos serviços para o mercado farmacêutico, um no final do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e outro na segunda metade do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, que representaram R$ 15.216 mil de acréscimo na receita operacional
líquida, além de acréscimos nos demais da Companhia de R$ 1.252 mil.
Além disso, as receitas líquidas referentes ao mês de junho de 2021 da empresa adquirida Top Down
Consultoria de Projetos S.A. (“TopDown”), de R$ 2.777 mil, foram consolidadas às receitas líquidas
da Companhia proporcionalmente a sua participação acionária, outro fator que colaborou para o
crescimento de receitas auferido nos seis primeiros meses de 2021.

Custos dos serviços vendidos
Os Custos dos Serviços Vendidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foram de
R$ 27.742 mil contra R$ 22.653 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, tendo
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apresentado uma variação de R$ 5.089 mil ou 22,5%, e representando, respectivamente, 45,0% e
53,4% da receita operacional líquida nestes períodos.
Estes custos apresentaram aumento proporcionalmente menor quando comparado ao incremento
nas receitas líquidas, uma vez que a estrutura de serviços utilizada nos novos produtos lançados nos
exercícios antecedentes não sofreu acréscimos significativos, de forma que não foi necessário
acrescentar custos geralmente representativos para sustentar as vendas em evolução.

Lucro bruto
Como consequência do aumento da receita operacional líquida e um aumento proporcionalmente
menor nos custos dos serviços vendidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021
comparado ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, o Lucro Bruto aumentou 71,7%
no período analisado, com incremento em termos absolutos de R$ 14.156 mil.
Como reflexo deste desempenho, na comparação entre os seis primeiros meses de 2021 e o mesmo
período de 2020, a margem bruta da Companhia aumentou de 46,6% para 55,0%.

Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foram
de R$ 14.040 mil, contra R$ 10.901 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, o
que representou uma variação de 28,8%. Despesas gerais e administrativas representou 22,8% e
25,7% da receita operacional líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e
2020, respectivamente, sendo a redução percentual decorrente de um menor incremento destas
despesas do que o aumento das receitas líquidas observado.
A variação de R$ 3.139 mil foi, majoritariamente, decorrente de acréscimo relativo à adequação das
equipes de suporte, tanto no que se refere a novas contratações quanto a ajustes salariais, além de
software e consultorias de apoio.

Despesas comerciais e marketing
As despesas comerciais e relacionadas a marketing foram reduzidas de R$ 4.428 mil no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020 para R$ 3.446 mil no período de seis meses findo em 30
de junho de 2021, variando R$ 982 mil, ou 22,2% na comparação entre os dois períodos. Em
comparação as receitas líquidas, as despesas comerciais e marketing representaram 10,4% no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e 5,6% no período de seis meses findo em 30
de junho de 2021.
A despeito do aumento em algumas despesas nesta categoria, a redução observada em termos
absolutos foi devida principalmente à diminuição verificada em provisões e perdas efetivas com
créditos duvidosos, de R$ 915 mil na comparação entre os dois períodos. Esta redução foi originada
na nova abordagem dos devedores em atraso nos novos produtos lançados nos exercícios anteriores,
cujas receitas evoluíram substancialmente no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
Como consequência do aumento expressivo de receitas líquidas e aumento proporcionalmente menor
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nos custos e despesas, o resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi aproximadamente quatro vezes maior que
o observado no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, respectivamente R$ 16.398
mil contra R$ 4.501 mil, correspondendo a uma variação de R$ 11.897 mil ou 264,3%. O resultado
antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos, em termos das receitas líquidas,
representou 26,6% nos seis primeiros meses de 2021 e 10,6% no mesmo período de 2020.

Despesas financeiras
As despesas financeiras apresentaram um aumento de 103,3% quando comparados o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020 contra o período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, variando de R$ 425 mil, equivalentes a 1,0% das receitas líquidas, para R$ 864 mil,
equivalentes a 1,4% das receitas líquidas, respectivamente.
O aumento observado foi decorrente principalmente do aumento das despesas de juros do
arrendamento mercantil (variação de R$ 165 mil) equivalente ao aluguel do imóvel da sede, conforme
o IFRS 16, e, também, de R$ 113 mil de aumento nas despesas bancárias de cobranças de títulos.

Receitas financeiras
As receitas financeiras aumentaram de R$ 295 mil para R$ 530 mil quando comparados o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020 com o período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, notadamente em função de disponibilidades de caixa maior em 2021 e o aumento de juros a
partir de abril deste mesmo ano, o que proporcionou uma variação de R$ 235 mil, ou 79,7% de
aumento. A maior parte desta variação, R$ 267 mil, deveu-se a juros e multas de mora recebidos de
clientes que pagaram em atraso, compensados, em parte, por outras reduções.

Receitas financeiras líquidas
As receitas financeiras líquidas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi negativo
em R$ 334 mil comparativamente a um valor negativo de R$ 130 mil no período de seis meses findo
em 30 de junho de 2020, o que representou uma variação de R$ 204 mil ou 156,9%.

Resultado de equivalência patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi
de R$ 189 mil comparativamente a R$ 22 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de
2020, o que representou uma variação de R$ 167 mil ou 759,1%, basicamente obtidos pelo
incremento no resultado da ECS Informática, de R$ 18 mil para R$ 127 mil, ganhos estes de
performance auferidos através da gestão dos custos, principalmente de serviços em nuvem.

Resultado antes dos impostos
O resultado antes dos impostos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi de R$
16.253 mil comparativamente a R$ 4.393 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de
2020, o que representou uma variação de R$ 11.860 mil ou 270,0%. O resultado antes dos impostos
representou 26,4% e 10,4% da receita operacional líquida nos períodos de seis meses findos em 30
de junho de 2021 e 2020, respectivamente.
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Este grande aumento no resultado antes dos impostos decorreu do grande incremento nas receitas,
conforme comentado acima, sem que houvesse aumento proporcional dos custos e despesas.

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi
negativo de R$ 5.683 mil comparativamente a um valor negativo de R$ 1.675 mil no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, o que representou uma variação de R$ 4.008 mil, ou 239,3%.
O imposto de renda e contribuição social representou 9,2% e 4,0% da receita operacional líquida nos
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, respectivamente.
Este grande incremento resultou do correspondente aumento nos resultados antes dos impostos.

Lucro líquido do período
Como consequência do grande incremento nas receitas, porém sem crescimento proporcional dos
custos e despesas, que, embora tenham aumento, não tiveram incremento tão acentuado quanto
nas receitas, o lucro líquido do período no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foi
de R$ 10.570 mil comparativamente a R$ 2.718 mil no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020, o que representou uma variação de R$ 7.852 mil ou 288,9%. O lucro líquido do período
representou 17,2% e 6,4% da receita operacional líquida nos períodos de seis meses findos em 30
de junho de 2021 e 2020, respectivamente.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em R$ mil, exceto %)

31/12/20
20

AV

31/12/20
19

AV

AH

Receita operacional líquida

89.649

100,0%

78.317

100,0%

14,5%

Custo dos serviços vendidos

(44.477)

-49,6%

(44.622)

-57,0%

-0,3%

Lucro bruto

45.172

50,4%

33.695

43,0%

34,1%

Despesas gerais e administrativas

(21.546)

-24,0%

(21.506)

-27,5%

0,2%

Despesas comerciais e marketing

(8.140)

-9,1%

(8.707)

-11,1%

-6,5%

19

0,0%

966

1,2%

-98,0%

Resultado antes do resultado financeiro e impostos

15.505

17,3%

4.448

5,7%

248,6%

Despesas financeiras

(1.153)

-1,3%

(1.887)

-2,4%

-38,9%

Receitas financeiras

533

0,6%

719

0,9%

-25,9%

Receitas financeiras líquidas

(620)

-0,7%

(1.168)

-1,5%

-46,9%

Resultado de equivalência patrimonial

476

0,5%

111

0,1%

328,8%

Resultado antes dos impostos

15.361

17,1%

3.391

4,3%

353,0%

Despesa com imposto de renda e contribuição
social correntes

(3.846)

-4,3%

(583)

-0,7%

559,7%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(1.580)

-1,8%

559

0,7%

-382,6%

Imposto de renda e contribuição social

(5.426)

-6,1%

(24)

0,0%

22.508,3%

Lucro líquido do exercício

9.935

11,1%

3.367

4,3%

195,1%

Outras receitas (despesas) operacionais

558
PÁGINA: 178 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Receita operacional líquida
Entre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, a receita operacional líquida de serviços cresceu 14,5%, de R$ 78.317 mil
para R$ 89.649 mil nos exercícios de 2019 e 2020 respectivamente.
Esta variação de R$ 11.332 mil foi obtida, em sua maior parte, através do lançamento de nova solução
digital no exercício que, por sua vez, foram também impulsionadas pelas mudanças de paradigma
trazidas pela Pandemia, representando acréscimo de R$ 7.538 mil nas receitas líquidas, além do
aumento no faturamento de outra solução na comparação entre os exercícios, com aumento de R$
5.050 mil nas receitas líquidas.

Custos dos serviços vendidos
Os Custos dos Serviços Vendidos se mantiveram estáveis na comparação entre os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020, com um decréscimo de 0,3% na comparação entre
os dois exercícios, variando de R$ 44.622 mil para R$ 44.477 mil.
Esta variação de apenas R$ 145 mil foi devida ao fato de que o incremento de receitas se deu nos
novos produtos lançados no período corrente e anteriores, acima mencionados, cujos custos diretos
são reduzidos proporcionalmente as receitas e já se encontravam com as estruturas de sustentação
de serviços já instaladas, o que fez com que este custos variassem minimamente frente a um aumento
expressivo da receita. A representatividade destes custos face às receitas líquidas se reduziu de
57,0% para 49,6% entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020.

Lucro bruto
Como consequência do aumento significativo das receitas e praticamente manutenção dos valores de
custos diretos, o lucro bruto subiu 34,1%, equivalentes a R$ 11.477 mil de variação em termos
absolutos, quando comparados os valores observados no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 contra o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, aumentando de
R$ 33.695 mil para R$ 45.172 mil. Como resultado, a margem bruta aumentou de 43,0% em termos
de receita operacional líquida de 2019 para 50,4% em 2020.

Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram
de R$ 21.546 mil comparativamente a R$ 21.506 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, o que representou um aumento de R$ 40 mil entre estes períodos. Despesas gerais e
administrativas representou 24,0% e 27,5% da receita operacional líquida nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente.
Embora tenha havido reduções no período, vários acréscimos verificados no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 compensaram esta redução, mantendo os mesmos níveis de despesa,
sendo os mais significativos os seguintes: a) premiação de líderes, não ocorrida em 2019; b) aumento
de serviços de desenvolvimento voltados a adequação para o LGPD, c) aumento na folha de
pagamentos, além de outros aumentos diversos.
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Despesas comerciais e marketing
As despesas comerciais e marketing no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
somaram R$ 8.140 mil comparativamente a R$ 8.707 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, o que representou uma redução de R$ 567 mil ou 6,5%. Despesas comerciais e
marketing representou aproximadamente 9,1% da receita operacional líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 11,1% no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.
Esta redução deveu-se majoritariamente à implementação de novas práticas na área de cobrança,
com a contratação de um time e com a revisão dos contratos em atraso, os quais foram compensados
parcialmente neste grupo de despesas por redução no pró-labore em função da saída de um executivo
no período, o qual foi reposto posteriormente, e pequenas reduções decorrentes da diminuição de
visitas em função da pandemia.

Outras receitas (despesas) operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
foi de R$ 19 mil comparativamente a R$ 966 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, o que representou uma redução de R$ 947 mil ou 98,0%, advinda principalmente da
recuperação de impostos (PIS e COFINS) auferida no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, no valor de R$ 965 mil.

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
O resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 15.505 mil comparativamente a R$ 4.448 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que representou uma variação de R$ 11.057 mil ou
248,6%. O resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos representou 17,3%
e 5,7% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2019, respectivamente.
Como consequência do aumento maior em receitas do que em custos e despesas no período, o
resultado antes do resultado financeiro e impostos aumentou no período observado.

Despesas financeiras
As despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram de R$ 1.153
mil comparativamente a R$ 1.887 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o
que representou uma diminuição de R$ 734 mil ou 38,9%. Despesas financeiras representou 1,3% e
2,4% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e
2019, respectivamente.
Embora tenha havido aumento de R$ 254 mil em juros apropriados em parcelamentos de tributos
federais e de R$ 142 mil principalmente em tarifas de cobranças devido ao aumento de negócios,
houve redução líquida pelo fato das despesas do exercício social encerrado em dezembro de 2019
terem sido incrementadas por R$ 807 mil de multas e juros sobre débitos tributários, que não se
repetiram no exercício seguinte.
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Receitas financeiras
Receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 533 mil
comparativamente a R$ 719 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que
representou uma redução de R$ 186 mil ou variação negativa de 25,9%, correspondendo a 0,6% e
0,9%, respectivamente, da receita operacional líquida nestes exercícios, sendo esta variação devida
a redução de R$ 259 mil em rendimentos sobre aplicações financeiras em função principalmente da
queda na taxa de juros, compensadas parcialmente por acréscimo de R$ 113 mil em multas e juros
recebidos por conta de títulos recebidos em atraso de clientes.

Receitas financeiras líquidas
As receitas financeiras líquidas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram
negativas, de R$ 620 mil comparativamente a receitas financeiras líquidas também negativas de R$
1.168 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que representou uma variação
de R$ 548 mil ou -46,9%, em decorrência das variações das despesas e receitas financeira. Receitas
financeiras líquidas representou um valor negativo de 0,7% da receita operacional líquida no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 1,5% da receita operacional líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Resultado de equivalência patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
foi de R$ 476 mil comparativamente a R$ 111 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, o que representou uma variação de R$ 365 mil ou 328,8%, tendo representado 0,5% e
0,1% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019, respectivamente. Este aumento é devido, em sua maior parte, a melhora
nos resultados da ECS Participações no exercício, que atingiu R$ 477 mil.

Resultado antes dos impostos
O resultado antes dos impostos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$
15.361 mil comparativamente a R$ 3.391 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, o que representou uma variação de R$ 11.970 mil ou 353,0%. O resultado antes dos impostos
representou 17,1% e 4,3% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente. Este aumento é atribuído
substancialmente a performance operacional visto o aumento de receitas líquidas superior ao
aumento de custos e despesas no período de 31 de dezembro de 2020 comparado ao mesmo período
do ano anterior.

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$ 5.426 mil comparativamente a R$ 24 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, o que representou uma variação de R$ 5.402 mil ou 22.508,3%. O imposto de renda e
contribuição social representou 6,1% e 0,0% da receita operacional líquida nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente. Este aumento
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resulta da expressiva melhora dos resultados antes do imposto de renda e contribuição social.

Lucro líquido do exercício
O lucro líquido do exercício no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 9.935
mil comparativamente a R$ 3.367 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o
que representou uma variação de R$ 6.568 mil ou 195,1%. O lucro líquido do exercício representou
11,1% e 4,3% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente
aos fatores operacionais e financeiros descritos acima.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(em R$ mil, exceto %)

31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Receita operacional líquida

78.317

100,0%

67.948

100,0%

15,3%

Custo dos serviços vendidos

(44.622)

-57,0%

(36.937)

-54,4%

20,8%

Lucro bruto

33.695

43,0%

31.011

45,6%

8,7%

Despesas gerais e administrativas

(21.506)

-27,5%

(19.994)

-29,4%

7,6%

Despesas comerciais e marketing

(8.707)

-11,1%

(6.005)

-8,8%

45,0%

966

1,2%

(254)

-0,4%

-480,3%

Resultado antes do resultado financeiro e impostos

4.448

5,7%

4.758

7,0%

-6,5%

Despesas financeiras

(1.887)

-2,4%

(870)

-1,3%

116,9%

Outras receitas (despesas) operacionais

Receitas financeiras

719

0,9%

1.129

1,7%

-36,3%

(1.168)

-1,5%

259

0,4%

-551,0%

111

0,1%

398

0,6%

-72,1%

Resultado antes dos impostos

3.391

4,3%

5.415

8,0%

-37,4%

Despesa com imposto de renda e contribuição
social correntes

(583)

-0,7%

(433)

-0,6%

34,6%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

559

0,7%

(1.333)

-2,0%

-141,9%

Imposto de renda e contribuição social

(24)

0,0%

(1.766)

-2,6%

-98,6%

3.367

4,3%

3.649

5,4%

-7,7%

Receitas financeiras líquidas
Resultado de Equivalência Patrimonial

Lucro líquido do exercício

Receita operacional líquida
Da variação de R$ 10.369 mil ou 15,3% observada na receita operacional líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, de R$ 67.948 mil, contra o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, de R$ 78.317 mil, a maior parte foi obtida pela criação de um novo serviço
digital que proporcionou R$ 5.778 mil em receitas líquidas no exercício. O restante do incremento foi
majoritariamente obtido com serviços oriundos da base já instalada.

Custos dos serviços vendidos
Os Custos dos serviços vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de
R$ 44.622 mil comparativamente a R$ 36.937 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, o que representou uma variação de R$ 7.685 mil ou 20,8%. Custos dos serviços vendidos
representaram 57,0% e 54,4% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, respectivamente.
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Este aumento no custo é atribuído substancialmente a dois principais fatores: aumento nos custos
diretos (principalmente mão-de-obra) para fazer frente ao aumento de clientes sobre a base instalada
nos serviços pré existentes no período, tendo variado R$ 5.396 mil no exercício, e incremento de R$
2.362 mil na estrutura de atendimento em novos produtos que ganhou corpo no período.

Lucro bruto
O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 33.695 mil
comparativamente a R$ 31.011 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o que
representou uma variação de R$ 2.684 mil ou 8,7%. O lucro bruto representou 43,0% e 45,6% da
receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente ao aumento das receitas líquidas no
período.

Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram
de R$ 21.506 mil comparativamente a R$ 19.994 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, o que representou um aumento de R$ 1.512 mil ou 7,6%. Despesas gerais e administrativas
representou -27,5% e -29,4% da receita operacional líquida em nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2019 e 2018.
Este aumento é atribuído substancialmente ao incremento no uso de serviços da ECS Informática; a
concessão de remuneração variável total para a diretoria e líderes (gerentes e coordenadores) no
exercício social encerrado em 2019, sendo que tal remuneração variável foi parcial no exercício
anterior; e por fim ao aumento dos times de Canais, Fiscal e Faturamento, RH, Marketing e Shared
Services, além de outras variações de menor montante.

Despesas comerciais e marketing
Despesas comerciais e marketing no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$ 8.707 mil comparativamente a R$ 6.005 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, o que representou um aumento nestas despesas de R$ 2.702 mil ou 45,0%. Despesas
comerciais e marketing representou 11,1% e 8,8% da receita operacional líquida nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.
Este aumento é atribuído substancialmente ao incremento de R$ 650 mil em custos nas estruturas
de Produtos, Inteligência de Mercado, Administração de Vendas e Comercial; R$ 340 mil de
incremento na provisão para créditos de liquidação duvidosa; e por último R$ 240 mil de remuneração
variável de líderes das estrutura comerciais e de marketing, não ocorridas no primeiro exercício do
período observado, e outros incrementos diversos, que compensaram reduções variadas.

Outras receitas (despesas) operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
foram de R$ 966 mil comparativamente a negativo R$ 254 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, o que representou uma variação de R$ 1.220 mil ou 480,3%. Representou
1,2% e -0,4% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
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de 2019 e 2018, respectivamente.
Este incremento em outras receitas operacionais é devido majoritariamente a recuperação de
impostos, principalmente ligados a PIS e COFINS, o que representou aumento de R$ 1.057 mil.

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
O resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 4.448 mil comparativamente a R$ 4.758 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, o que representou uma variação negativa de R$ 310 mil ou
6,5%. Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos representou 5,7% e
7,0% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e
2018, respectivamente. Esta redução é atribuída substancialmente ao aumento de despesas acima
da variação auferida em termos de receitas operacionais líquidas e outras receitas operacionais.

Despesas financeiras
As despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de R$ 1.887
mil comparativamente a R$ 870 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o que
representou uma variação de R$ 1.017 mil ou 116,9%. Despesas financeiras representou -2,4% e 1,3% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e
2018, respectivamente.
Este aumento nas despesas financeiras é atribuído, em sua maior parte, a multas e juros incrementais
de R$ 807 mil aplicados sobre a Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 porém referentes a débitos tributários referente a exercícios anteriores.

Receitas financeiras
As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de R$ 719
mil comparativamente a R$ 1.129 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o
que representou uma diminuição de R$ 410 mil ou 36,3%. Receitas financeiras representou 0,9% e
1,7% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e
2018, respectivamente.
Esta redução é devida ao término da apropriação de juros ativos sobre tributos a recuperar, incorrido
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e não no período seguinte.

Receitas financeiras líquidas
Receitas financeiras líquidas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi negativo
de R$ 1.168 mil comparativamente a R$ 259 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, o que representou uma variação negativa de R$ 1.427 mil ou 551,0%. Receitas financeiras
líquidas representou 1,5% e 0,4% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esta variação se deve ao aumento de despesas
financeiras bem como a redução de receitas financeiras no período observado.
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Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de equivalência patrimonial no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$ 111 mil comparativamente a R$ 398 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, o que representou uma variação negativa de R$ 287 mil ou 72,1%. Participação nos lucros das
empresas investidas por equivalência patrimonial, líquida de impostos representou 0,1% e 0,6% da
receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
respectivamente. Esta redução é devida principalmente a queda observada nos resultados da ECS
Informática, que caiu de R$ 796 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para
R$ 222 mil no exercício subsequente.

Resultado antes dos impostos
Resultado antes dos impostos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$
3.391 mil comparativamente a R$ 5.415 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, o que representou uma variação negativa de R$ 2.024 mil ou 37,4%. Resultado antes dos
impostos representou 4,3% e 8,0% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esta redução é atribuída substancialmente a
um aumento de despesas no período observado superior ao incremento de receita operacional líquida,
incluindo o aumento de despesas financeiras no período.

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$ 24 mil comparativamente a um valor de R$ 1.766 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, o que representou uma variação negativa de R$ 1.742 mil ou 98,6%. Imposto
de renda e contribuição social representou 0,0% e 2,6% da receita operacional líquida nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esta redução é atribuída
substancialmente a diminuição nos resultados antes dos impostos, conforme observado acima.

Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 3.367
mil comparativamente a R$ 3.649 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o
que representou uma variação negativa de R$ 282 mil ou 7,7%. Lucro líquido do exercício representou
4,3% e 5,4% da receita operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018, respectivamente. Esta redução é atribuída substancialmente aos fatores operacionais e
financeiros descritos acima.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
(em R$ mil, exceto %)

30/06/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

Circulante

49.855

34,9%

44.381

53,4%

12,3%

Caixa e equivalentes de caixa

14.654

10,2%

18.821

22,7%

-22,1%

Contas a receber de clientes

27.505

19,2%

23.090

27,8%

19,1%

Impostos a recuperar

6.235

4,4%

1.351

1,6%

361,5%

Outras contas a receber

1.461

1,0%

1.119

1,3%

30,6%

93.125

65,1%

38.698

46,6%

140,6%

Impostos a recuperar

621

0,4%

600

0,7%

3,5%

Depósitos judiciais

2654

1,9%

437

0,5%

507,3%

Ativo fiscal diferido, líquido

4.682

3,3%

5.246

6,3%

-10,8%

Investimentos

3.025

2,1%

1.836

2,2%

64,8%

Imobilizado

3.955

2,8%

3.293

4,0%

20,1%

Intangível

73.807

51,6%

23.196

27,9%

218,2%

Direito de uso em arrendamento

4.381

3,1%

4.090

4,9%

7,1%

142.980

100,0%

83.079

100,0%

72,1%

44.693

31,3%

20.180

24,3%

121,5%

Empréstimos e financiamentos

44

0,0%

91

0,1%

-51,6%

Arrendamento Mercantil

764

0,5%

460

0,6%

66,1%

8.540

6,0%

-

-

-

3.035

2,1%

2.785

3,4%

9,0%

Ativo

Não Circulante

Total do Ativo
Passivo
Circulante

Obrigações por aquisições de
investimentos
Fornecedores e outras contas a
pagar
Partes relacionadas

603

0,4%

154

0,2%

291,6%

Obrigações trabalhistas e
previdenciárias

16.922

11,8%

10.814

13,0%

56,5%

Impostos e contribuições a recolher

8.265

5,8%

2.801

3,4%

195,1%

937

0,7%

591

0,7%

58,5%

5.583

3,9%

2.484

3,0%

124,8%

Adiantamentos de clientes
Dividendos a pagar
Não Circulante

37.167

26,0%

7.369

8,9%

404,4%

Arrendamento Mercantil

4.140

2,9%

3.962

4,8%

4,5%

Obrigações por aquisições de
investimentos

22.563

15,8%

-

-

-

Impostos e contribuições a recolher

1.913

1,3%

2.375

2,9%

-19,5%

Provisão para contingências

8.551

6,0%

1.032

1,2%

728,6%

Patrimônio Líquido

59.683

41,7%

55.530

66,8%

7,5%

Capital social

47.740

33,4%

37.433

45,1%

27,5%

Reserva de incorporação reversa

-

-

10.307

12,4%

-

Reserva legal

1.373

1,0%

1.373

1,7%

0,0%

Reserva de lucros

10.570

7,4%

6.417

7,7%

64,7%

Patrimônio líquido dos não
controladores

1.436

1,0%

-

-

-
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Total do Passivo
Total do Passivo e Patrimônio
Líquido

81.860

57,3%

27.549

33,2%

197,1%

142.979

100,0%

83.079

100,0%

72,1%

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 30 DE
JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Ativo circulante
Em 30 de junho de 2021, o ativo circulante era de R$ 49.885 mil, em comparação com R$ 44.381 mil
em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 34,9% em 30 de
junho de 2021 e 53,4% em 31 de dezembro de 2020.
Este aumento de R$ 5.474 mil ou 12,3%, na sua maior parte, decorreu de:
a) O incremento de R$ 4.884 mil em Impostos a Recuperar no período, advindos , em parte,
pela consolidação das contas da adquirida TopDown, no valor de R$ 1.282 mil, e do aumento
de R$ 978 mil em 31 de dezembro de 2020 para R$ 4.730 mil na Companhia, por conta das
antecipações de Imposto de Renda e Contribuição Social do período;
b) O aumento de R$ 4.415 mil em Contas a Receber de Clientes, devido ao forte incremento de
vendas alcançados pela Companhia no período e, também, de aumento no prazo médio dos
recebíveis parcialmente compensados pela redução de R$ 4.167 mil em Caixa e Equivalentes
de Caixa entre 31 de dezembro de 2020 e 30 de junho de 2021, decorrentes principalmente
do pagamento em 02 de junho de 2021 de R$ 17.000 mil referentes a primeira parcela da
aquisição da TopDown, pagos integralmente com recursos próprios, não tendo havido
redução maior na comparação em função da geração de caixa no período e pela consolidação
do caixa da TopDown.

Ativo não circulante
Em 30 de junho de 2021, o ativo não circulante era de R$ 93.125 mil, em comparação com R$ 38.698
mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 65,1%
em 30 de junho de 2021 e 46,6% em 31 de dezembro de 2020.
Este aumento de R$ 54.427 mil ou 140,6%, na sua maior parte, decorreu de:
a) Aumento de R$ 50.611 mil em Intangível, em decorrência da aquisição de participação na
TopDown Consultoria de Projetos S.A, tendo sido registrados na conta de intangível, por
conta de aquisição de investimentos, R$ 48.933 mil e, por investimentos da controladora em
softwares de suas plataformas, R$ 3.650 mil.
b) Aumento de R$ 2.217 mil em Depósitos Judiciais, decorrentes principalmente da consolidação
dos depósitos judiciais da TopDown.
c) Aumento de R$ 1.189 mil em Investimentos, por conta de aquisições de participações no
período.
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Passivo circulante
Em 30 de junho de 2021, o passivo circulante era de R$ 44.693 mil, em comparação com R$ 20.180
mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
circulante era de 31,3% em 30 de junho de 2021 e 24,3% em 31 de dezembro de 2020.
Este aumento, de R$ 24.513 mil ou 121,5%, decorreu principalmente devido
a) Aumento de R$ 8.540 mil em Obrigações por Aquisições de Investimentos, referente ao saldo
a pagar a curto prazo relativo a TopDown.
b) Aumento de R$ 6.108 MIL em Obrigações trabalhistas e Previdenciárias, na sua maior parte
decorrente da consolidação de Salários a Pagar, Provisão de Férias e Encargos e 13.o a Pagar
da adquirida TopDown.
c) Aumento de R$ 5.464 mil em Impostos e Contribuições a Recolher, variação devida
principalmente ao aumento de IRPJ e CSSL a recolher, que aumentaram de R$ 2.801 mil em
31 de dezembro de 2020 para R$ 8.265 mil em 30 de junho de 2021.
d) Aumento de R$ 3.099 em Dividendos a Pagar, relativo a aprovação em AGE de fevereiro de
2021 de distribuição de dividendos adicionais.

Passivo não circulante
Em 30 de junho de 2021, o passivo não circulante era de R$ 37.167 mil, em comparação com R$
7.369 mil em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
não circulante era de 26,0% em 30 de junho de 2021 e 8,9% em 31 de dezembro de 2020.
Este aumento, de R$ 29.798 mil ou 404,4%, decorreu, na sua maior parte, de
a) Aumento de R$ 22.563 mil em Obrigações por Aquisições de Investimentos, onde foi
reportado o valor a longo prazo a pagar referente à aquisição da TopDown, ocorrida em
junho de 2021.
b) Aumento de R$ 7.159 mil Provisões para Contingências, decorrente principalmente de
adições a esta conta em função de aquisição de investimento (TopDown), em grande parte
devido a auto de infração referente a cobrança de ISS (2003 a 2005) com probabilidade de
perda possível de R$ 5.346.

Patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2021, o patrimônio líquido era de R$ 59.683 mil, em comparação com R$ 55.530
mil em 31 de dezembro de 2020. Esta variação, de R$ 4.153 mil ou 7,5%, deu-se pela realização de
lucros líquidos e distribuição de dividendos no período.
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(em R$ mil, exceto %)

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Circulante

44.381

53,4%

34.896

49,1%

27,2%

Caixa e equivalentes de caixa

18.821

22,7%

15.673

22,1%

20,1%

Contas a receber de clientes

23.090

27,8%

16.707

23,5%

38,2%

Impostos a recuperar

1.351

1,6%

1.453

2,0%

-7,0%

Outras contas a receber

1.119

1,3%

1.063

1,5%

5,3%

38.698

46,6%

36.141

50,9%

7,1%

600

0,7%

192

0,3%

212,5%

-

-

28

0,0%

-

Ativo

Não Circulante
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Depósitos judiciais

437

0,5%

314

0,4%

39,2%

Ativo fiscal diferido, líquido

5.246

6,3%

6.826

9,6%

-23,1%

Investimentos

1.836

2,2%

1.713

2,4%

7,2%

Imobilizado

3.293

4,0%

3.382

4,8%

-2,6%

Intangível

23.196

27,9%

21.188

29,8%

9,5%

Direito de uso em arrendamento

4.090

4,9%

2.498

3,5%

63,7%

83.079

100,0%

71.037

100,0%

17,0%

Total do Ativo
Passivo
Circulante

20.180

24,3%

16.227

22,8%

24,4%

Empréstimos e financiamentos

91

0,1%

391

0,6%

-76,7%

Arrendamento Mercantil

460

0,6%

769

1,1%

-40,2%

2.785

3,4%

1.889

2,7%

47,4%

Fornecedores e outras contas a
pagar
Partes relacionadas

154

0,2%

118

0,2%

30,5%

Obrigações trabalhistas e
previdenciárias

10.814

13,0%

9.143

12,9%

18,3%

Impostos e contribuições a recolher

2.801

3,4%

2.211

3,1%

26,7%

Adiantamentos de clientes

591

0,7%

331

0,5%

78,5%

Dividendos a pagar

2.484

3,0%

1.375

1,9%

80,7%

Não Circulante

7.369

8,9%

6.194

8,7%

19,0%

Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a
pagar
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para contingências

-

-

408

0,6%

-100,0%

3.962

4,8%

1.906

2,7%

107,9%

-

-

18

-

-

2.375

2,9%

3.092

4,4%

-23,2%

1.032

1,2%

770

1,1%

34,0%

Patrimônio Líquido

55.530

66,8%

48.616

68,4%

14,2%

Capital social

37.433

45,1%

37.433

52,7%

0,0%

Reserva de incorporação reversa

10.307

10.307

14,5%

0,0%

Reserva legal

1.373

1,7%

876

1,2%

56,7%

Reserva de lucros

6.417

7,7%

-

-

-

Total do Passivo

27.549

33,2%

22.421

31,6%

22,9%

Total do Passivo e Patrimônio
Líquido

83.079

100,0%

71.037

100,0%

17,0%
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante era de R$ 44.381 mil, em comparação com R$ 34.896
mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 53,4% em
31 de dezembro de 2020 e 49,1% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento de R$ 9.485 mil ou 27,2%, na sua maior parte, decorreu de:
a) do aumento de R$ 3.148 mil em Caixa e Equivalentes de Caixa no período, que aumentou de
R$ 15.673 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 18.821 mil em 31 de dezembro de 2020,
devido a geração de caixa acumulada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, em grande parte decorrente dos excelentes resultados do exercício;
b) do aumento em Contas a Receber junto a base de clientes, que variou de R$16.707 mil em
31 de dezembro de 2019 para R$23.090 mil em 31 de dezembro de 2020, ou R$ 6.383 mil,
devido ao aumento no volume de vendas nos últimos três meses do exercício social encerrado
em 2020 em comparação ao mesmo período em 2019 e, também, devido ao aumento do
prazo de cobrança junto a estes clientes. Ainda, houve acréscimo nas contas Caixa e
Equivalentes e Aplicações Financeiras devido a geração de caixa acumulada no exercício.

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante era de R$ 38.698 mil, em comparação com R$
36.141 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de
46,6% em 31 de dezembro de 2020 e 50,9% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento de R$ 2.557 mil, ou 7,1%, decorreu substancialmente de:
a) acréscimo de R$ 2.008 mil no Intangível no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, que variou de R$ 21.188 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 23.196 mil em
31 de dezembro de 2020, em função de investimentos no desenvolvimento de software das
plataformas da empresa;
b) aumento de R$ 1.592 mil no valor do Direito de Uso em Arrendamento, referente a conversão
do aluguel do imóvel utilizado pela Companhia em arrendamento mercantil conforme a norma
IFRS-16, redimensionamento do valor do contrato ,o que refletiu nos valores apurados pela
norma.
c) redução de R$ 1.580 mil no Ativo Fiscal Diferido Líquido, que diminuiu de R$ 6.826 mil em
31 de dezembro de 2019 para R$ 5.246 mil em 31 de dezembro de 2020 devido a utilização
do prejuízo fiscal no pagamento dos tributos correntes e consequente redução do ativo fiscal
diferido.
d) aumento de R$ 408 mil em Impostos a Recuperar, que aumentou de R$ 192 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 600 mil em 31 de dezembro de 2020 devido a reclassificações
contábeis do circulante para não circulante.
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Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$ 20.180 mil, em comparação com R$
16.227 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo circulante era de 24,3% em 31 de dezembro de 2020 e 22,8% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento de R$ 3.953 mil ou 24,4%, deveu-se a diversos fatores, mas principalmente a
a) aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, que variou R$ 1.671 mil no período,
tendo aumentado de R$ 9.143 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 10.814 mil em 31
de dezembro de 2020, devido a i) aumento de R$ 1.123 mil no Programa de Participação de
Resultados (PPR), que aumento de R$ 779 mil para R$ 1.902 mil; ii) aumento de R$ 238 mil
na Provisão de Férias e Encargos e iii) aumento de R$ 297 mil em Outras Obrigações a Pagar
(indenização a diretoria em encerramento de contrato)
b) aumentos nos dividendos a pagar, de R$ 1.109 mil,
c) de fornecedores, de R$ 896 mil, e
d) impostos e contribuições a recolher de R$ 590 mil.

Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo não circulante era de R$ 7.369 mil, em comparação com R$
6.194 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
não circulante era de 8,9% em 31 de dezembro de 2020 e 8,7% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento, de R$ 1.175 mil ou 19,0%, decorreu de:
a) aumento nos arrendamentos mercantis (aluguel de imóvel da sede, traduzido em leasing pela
norma IFRS-16), de R$ 2.056 mil, compensado por:
b)

reduções nos impostos e contribuições a recolher, de R$ 717 mil; e

c) do pré-pagamento de um financiamento junto ao Desenvolve SP com saldo de R$ 408 mil no
final do exercício anterior.

Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 55.530 mil, em comparação com R$
48.616 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
patrimônio líquido era de 66,8% em 31 de dezembro de 2020 e 68,4% em 31 de dezembro de 2019.
Esta variação, de R$ 6.914 mil ou 14,2%, deu-se pela incorporação dos lucros realizados no período
e distribuição de dividendos.
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(em R$ mil, exceto %)

31/12/2019

AV

31/12/2018

AV

AH

Ativo
Circulante

34.896

49,1%

38.213

55,8%

-8,7%

Caixa e equivalentes de caixa

15.673

22,1%

18.492

27,0%

-15,2%

Contas a receber de clientes

16.707

23,5%

16.327

23,8%

2,3%

Impostos a recuperar

1.453

2,0%

2.497

3,6%

-41,8%

Outras contas a receber

1.063

1,5%

897

1,3%

18,5%

44,2%

19,4%

-

-

153

0,2%

-81,7%

Não Circulante
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Depósitos judiciais

36.141

50,9%

192

0,3%

28

30.263
-

314

0,4%

239

0,3%

31,4%

Ativo fiscal diferido, líquido

6.826

9,6%

3.317

4,8%

105,8%

Investimentos

1.713

2,4%

1.556

2,3%

10,1%

Imobilizado
Intangível
Direito de uso em arrendamento
Total do Ativo

3.382

4,8%

2.584

3,8%

30,9%

21.188

29,8%

22.414

32,7%

-5,5%

2.498

3,5%

-

-

3,7%

71.037

100,0%

68.476

100,0%

16.227

22,8%

12.793

18,7%

26,8%

2,2%

-74,6%

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos

391

0,6%

1.539

Arrendamento Mercantil

769

1,1%

-

1.889

2,7%

1.872

2,7%

0,9%

Fornecedores e outras contas a
pagar
Partes relacionadas

-

-

118

0,2%

189

0,3%

-37,6%

Obrigações trabalhistas e
previdenciárias

9.143

12,9%

6.596

9,6%

38,6%

Impostos e contribuições a recolher

2.211

3,1%

971

1,4%

127,7%

Adiantamentos de clientes
Dividendos a pagar
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Fornecedores e outras contas a
pagar
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para contingências

331

0,5%

45

0,1%

635,6%

1.375

1,9%

1.581

2,3%

-13,0%

6.194

8,7%

1.818

2,7%

240,7%

1,1%

408

0,6%

784

1.906

2,7%

-

18

0,0%

33

0,0%

-45,5%

3.092

4,4%

384

0,6%

705,2%

0,9%

24,8%

68,4%

53.865

78,7%

-9,7%

Capital social

37.433

52,7%

37.433

54,7%

0,0%

Reserva de incorporação reversa

10.307

10.307

15,1%

0,0%

708

1,0%

23,7%

5.417

7,9%

-

Reserva legal
Reserva de lucros

1,1%

876

1,2%

-

-

617

-

48.616

Patrimônio Líquido

770

-

Total do Passivo

22.421

31,6%

14.611

21,3%

Total do Passivo e Patrimônio
Líquido

71.037

100,0%

68.476

100,0%

53,5%
3,7%
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COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$ 34.896 mil, em comparação com R$ 38.213
mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 49,1% em
31 de dezembro de 2019 e 55,8%% em 31 de dezembro de 2018.
Esta diminuição de R$ 3.317 mil ou 8,7% decorreu principalmente da redução de
a) R$ 1.044 mil em impostos a recuperar no período, onde o INSS a Recuperar se reduziu de
R$ 1.760 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 386 mil em 31 de dezembro de 2019 (foi
realizado levantamento de crédito extemporâneo no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, aproveitado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019)
b) Caixa, equivalentes de caixa se reduziram em R$ 2.819 mil principalmente em função de
antecipação de pagamento de dividendos.

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$ 36.141 mil, em comparação com R$
30.263 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de
50,9% em 31 de dezembro de 2019 e 44,2% em 31 de dezembro de 2018.
Este aumento, de R$ 5.878 mil ou 19,4%, decorreu principalmente de:
a) implantação do IFRS 16 em 2019, que estabelece a contabilização de aluguéis de imóveis
como arrendamento mercantil, gerando um ativo (direito de uso do imóvel) de R$ 2.498 mil;
b) incremento nos ativos diferidos de R$ 3.509 mil por conta da constituição de diferido sobre
diferenças temporárias no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
c) investimentos (líquidos de depreciação) no imobilizado, de R$ 798 mil que foram
parcialmente compensados por amortização de intangíveis superiores ao investimento no
período de R$ 1.226 mil.

Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$ 16.227 mil, em comparação com R$
12.793 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo circulante era de 22,8% em 31 de dezembro de 2019 e 18,7% em 31 de dezembro de 2018.
Este aumento de R$ 3.434 mil ou 26,8%, decorreu, na sua maior parte, de incrementos de R$ 1.240
mil em impostos e contribuições a recolher, R$ 857 mil em salários, encargos e provisões a pagar e
R$ 769 mil em arrendamento mercantil (implantação da norma IFRS-16), sendo estes aumentos
parcialmente compensados pela diminuição em empréstimos e financiamentos de R$ 1.148 mil.

Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante era de R$ 6.194 mil, em comparação com R$
1.818 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
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não circulante era de 8,7% em 31 de dezembro de 2019 e 2,7% em 31 de dezembro de 2018.
Este aumento de R$ 4.376 mil ou 240,7%, decorreu principalmente do incremento de:
a) R$ 2.708 mil em impostos e contribuições a recolher, referente ao parcelamento de IRPJ e
CSLL,
b) do aumento de R$ 1.906 mil decorrente do montante a longo prazo referente a implantação
do IFRS-16 em 2019.

Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$ 48.616 mil, em comparação com R$
53.865 mil em 31 de dezembro de 2018.
Esta redução de R$ 5.249 mil ou -9,7%, deu-se sobretudo distribuição da reserva de lucros e
antecipação da distribuição de dividendos, sendo:
a) Dividendo mínimo obrigatório de R$ 843 mil.
b) Dividendos adicionais de R$ 7.774 mil, dos quais R$ 4.064 mil referiam-se a antecipação de
distribuição de lucros, compensados pela realização de Lucro líquido de R$ 3.367 mil.
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FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO
DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os
períodos indicados:
(em R$ mil)

30/06/2021 30/06/2020

Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais

14.815

(553)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento

(16.868)

(2.196)

Fluxo de caixa aplicado nas financiamento

(2.114)

(1.875)

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

(4.167)

(4.624)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$14.815 mil para o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021, comparado a um caixa líquido aplicado nas atividade
operacionais de R$ 553 mil para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. Esse aumento
de R$15.368 mil, é justificado principalmente por resultado líquido das operações continuadas R$
7.852 mil maior no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 que no período anterior,
redução na variação negativa de caixa em contas a receber de clientes de R$ 6.384 mil e outros
efeitos diversos que contribuíram para uma maior geração de caixa entre os períodos comparados.

Fluxo de caixa de atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento totalizou R$16.868 mil para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021, comparado a R$2.196 mil para o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020. Esse aumento de R$14.672 mil, ou 668,1%, é justificado
principalmente pela adição por aquisição de investimento, onde se consumiram R$ 12.815 mil, e na
adição por investimentos em intangíveis, constituídos basicamente por investimentos nas plataformas
próprias, onde se consumiram R$ 2.252 mil.

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou R$2.114 mil para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021, comparado a R$1.875 mil para o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020. Esse aumento de R$239 mil, ou 12,7%, é justificado pelo aumento
nos dividendos pagos em R$1.941 mil, compensado em parte pela participação de não controladores
em R$ 1.436 mil.
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(em R$ mil)

31/12/2020 31/12/2019

Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais

12.437

14.413

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento

(6.194)

(5.796)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento

(3.095)

(11.436)

3.148

(2.819)

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$ 12.437 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$ 14.413 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Esta redução de R$ 1.976 mil, ou 13,7%, é justificada majoritariamente
pelo incremento no contas a receber de R$ 6.568 mil no período, pelo aumento no volume de vendas.

Fluxo de caixa de atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento totalizou R$ 6.194 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$ 5.796 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$ 398 mil, ou 6,9%, é justificado pelo aumento nas
adições de intangíveis compensados na sua quase totalidade por uma redução nas adições do
imobilizado.

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou R$ 3.095 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$ 11.436 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Essa redução de R$ 8.341 mil, ou 72,9%, é principalmente justificada
pela redução no pagamento de dividendos, que se reduziu de R$ 9.335 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 3.095 mil no exercício subsequente e, também, pela
redução no pagamento de empréstimos e financiamento, que se reduziu de R$ 1.534 mil para R$
692 mil.
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(em R$ mil)

31/12/2019

31/12/2018

Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais

14.413

14.970

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento

(5.796)

(3.308)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento

(11.436)

(3.205)

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

(2.819)

8.457

Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$ 14.413 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 14.970 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. Essa redução de R$ 557 mil, ou-3,7%, é justificada principalmente pelo
incremento em Outras Contas a Receber de R$ 481.

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento totalizou R$ 5.796 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 3.308 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 2.488 mil, ou 75,2%, é justificado pelo aumento nos
investimentos em imobilizado e intangível de R$ 2.537 mil.

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou R$ 11.436 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 3.205 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 8.231 mil, ou 256,8%, é justificado pelo acréscimo
no pagamento de dividendos de R$ 3.231, pela redução na captação de empréstimos e financiamento
de R$ 486 mil e pelo pagamento de arrendamentos (aluguéis) de R$ 547 mil.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

Resultados das operações do emissor

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Entendemos que a base de sustentação das receitas da Companhia, consequentemente de suas
operações, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 foi principalmente a prestação de serviços a
indústria e varejo farmacêutico através das diversas plataformas e serviços que compõem o hub de
negócios formado pela Companhia. Entre os principais serviços prestados pela Companhia estão:
•
Administração de redes de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica,
higiene pessoais e cosméticos, empresas de administração de convênios, empresas administradoras
de grupos de consumidores e outros, inclusive por meios eletrônicos e internet;
•

Prestação de serviços de call center, telemarketing e teleatendimento;

•
Prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria,
suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares as
páginas eletrônicas; e
•
Locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de promoção de vendas e
merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; seleção e
agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de material
promocional; assessoria e consultoria em informática.
Para maiores informações, vide item 10.1(h) deste Formulário de Referência.
(ii)

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

Os resultados das operações da Companhia foram e continuarão a ser influenciadas pelos fatores
descritos no item 10.1(h) deste Formulário de Referência.
(b)
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia não é diretamente impactada por variações nos preços, taxas de câmbio e
inflação, bem como não foram afetadas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e
nos três últimos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 por
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
(c)
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
A Companhia não é afetada pela variação do câmbio no que tange aos preços dos principais insumos
e produtos que utiliza, visto que utiliza serviços indexados à moeda estrangeira, fornecidos por
prestadores externos, em uma parcela pouco significativa de suas operações.
A inflação pode impactar os custos junto aos prestadores de serviços recorrentes utilizados pela
Companhia, que usualmente buscam reajustar anualmente seus contratos pelos mesmos indexadores
(normalmente, o IGP-M e o IPCA).
Da mesma forma, procuramos reduzir tais efeitos através da negociação com nossos fornecedores,
quando tais variações são desfavoráveis aos nossos resultados.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
(a)

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, tampouco
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a introdução ou alienação de qualquer
segmento operacional da Companhia.
(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária
envolvendo a Companhia e sociedades de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item
15.7 deste Formulário de Referência. Os efeitos das aquisições realizadas pela Companhia encontramse descritos no item 10.1(h) deste Formulário de Referência.
A Companhia adquiriu recentemente a TopDown e os efeitos da aquisição na receita da Companhia
podem ser verificados nas informações financeiras pro forma da Companhia, bem como no item 10.9
deste Formulário de Referência.
(c)

Eventos ou operações não usuais

Não houve, durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 ou durante os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, 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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  0XGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV  UHVVDOYDV H rQIDVH QR SDUHFHU GR
DXGLWRU
D 

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

&3&,)56±5HFHLWDGHFRQWUDWRV
2 &3&  HTXLYDOHQWH j QRUPD LQWHUQDFLRQDO ,)56  HVWDEHOHFH XP PRGHOR GH FLQFR HWDSDV SDUD
FRQWDELOL]DUDUHFHLWDSURYHQLHQWHGHFRQWUDWRFRPFOLHQWHHH[LJHTXHDUHFHLWDVHMDUHFRQKHFLGDHPXP
YDORUTXHUHIOLWDDFRQWUDSUHVWDomRTXHDHQWLGDGHHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGHEHQVRX
VHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH(OHVXEVWLWXLXR L &3&HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$65HFHLWDV
HR LL &3&HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6&RQWUDWRVGH&RQVWUXomRHLQWHUSUHWDo}HV
UHODFLRQDGDV
'HDFRUGRFRPR&3&,)56DUHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRFOLHQWHREWpPRFRQWUROHGRVEHQV
RX VHUYLoRV 3RUWDQWR D GHWHUPLQDomR GR PRPHQWR GD WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH HP XP PRPHQWR
HVSHFtILFRQRWHPSRRXDRORQJRGRWHPSR UHTXHUMXOJDPHQWR

&3& 5 ,)56±$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
2&3& 5 HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,)56HQWURXHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
HHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVSDUDRUHFRQKHFLPHQWRPHQVXUDomRDSUHVHQWDomRHHYLGHQFLDomRGH
DUUHQGDPHQWRVHH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVFRQWDELOL]HPWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVVREXP~QLFRPRGHOR
QREDODQoRSDWULPRQLDOVHPHOKDQWHjFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVVHJXQGRD,$6
$QRUPDLQFOXLGXDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDDUUHQGDWiULRVDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGH³EDL[R
YDORU´HDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]R
-iHPDVDOWHUDo}HVQDUHIHULGDQRUPDSUHYLUDPFRQFHVVmRDRVDUUHQGDWiULRVQDDSOLFDomRGDV
RULHQWDo}HV GR &3&  5  VREUH D PRGLILFDomR GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR DR FRQWDELOL]DU RV
EHQHItFLRVUHODFLRQDGRVFRPRFRQVHTXrQFLDGLUHWDGDSDQGHPLD&29,'

&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
2 &3&   ,QVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV HTXLYDOHQWH j QRUPD LQWHUQDFLRQDO ,)56  VXEVWLWXL R &3& 
HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6 SDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
HUH~QHWRGRVRVWUrVDVSHFWRVGDFRQWDELOL]DomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV L FODVVLILFDomRH
PHQVXUDomR LL UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH LLL FRQWDELOLGDGHGHKHGJH
-iHPDVDOWHUDo}HVDRV3URQXQFLDPHQWRV&3&H&3&IRUQHFHUDPLVHQo}HVTXHVHDSOLFDP
DWRGDVDVUHODo}HVGHSURWHomRGLUHWDPHQWHDIHWDGDVSHODUHIRUPDGHUHIHUrQFLDGDWD[DGHMXURV'HVVD
IRUPDXPDUHODomRGHSURWHomRpGLUHWDPHQWHDIHWDGDVHDUHIRUPDVXVFLWDULQFHUWH]DVVREUHRSHUtRGR
RXRYDORUGRVIOX[RVGHFDL[DEDVHDGRVQDWD[DGHMXURVGH5HIHUrQFLDGRLWHPREMHWRGHKHGJHRXGR
LQVWUXPHQWRGHKHGJH$OpPGDVDOWHUDo}HVQRV3URQXQFLDPHQWRV&3&H&3&HPWDPEpP
KRXYHPXGDQoDVQR&3& 5 HD5HIRUPDGD7D[DGH-XURVGH5HIHUrQFLD

,7* LQWHUSUHWDomRWpFQLFD,&3& ,)5,&,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRV
VREUHR/XFUR
(VWD LQWHUSUHWDomR GR ,$6 &3&  HVFODUHFH FRPR DSOLFDU RV UHTXLVLWRV GH UHFRQKHFLPHQWR H
PHQVXUDomR GD QRUPD TXDQGR Ki LQFHUWH]D VREUH RV WUDWDPHQWRV GH WULEXWRV VREUH R OXFUR 1HVVD
FLUFXQVWkQFLDDHQWLGDGHGHYHUHFRQKHFHUHPHQVXUDUVHXWULEXWRFRUUHQWHRXGLIHULGRDWLYRRXSDVVLYR
DSOLFDQGRRVUHTXLVLWRVFRPEDVHQROXFURWULEXWiYHO SUHMXt]RILVFDO EDVHVILVFDLVSUHMXt]RVILVFDLVQmR
XWLOL]DGRVFUpGLWRVILVFDLVQmRXWLOL]DGRVHDOtTXRWDVILVFDLVGHWHUPLQDGDV

$OWHUDo}HVQR&3& 5 ,)56'HILQLomRGHQHJyFLRV
$V DOWHUDo}HV GD UHIHULGD QRUPD SDVVDUDP D YDOHU D SDUWLU GH  H HVFODUHFHP TXH SDUD VHU
FRQVLGHUDGR XP QHJyFLR XP FRQMXQWR LQWHJUDGR GH DWLYLGDGHV H DWLYRV GHYH LQFOXLU QR PtQLPR XP
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LQSXW HQWUDGDGHUHFXUVRV HXPSURFHVVRVXEVWDQWLYRTXHMXQWRVFRQWULEXDPVLJQLILFDWLYDPHQWHSDUD
DFDSDFLGDGHGHJHUDURXWSXW VDtGDGHUHFXUVRV 
5HYLVmR&3& 5 
(PSDVVDUDPDYDOHUDVDOWHUDo}HVQDUHIHULGDQRUPDDEUDQJHQGRFRQFHLWRVHRULHQWDo}HVVREUH
DSUHVHQWDomRHGLYXOJDomREDVHVGHPHQVXUDomRREMHWLYRVGRUHODWyULRILQDQFHLUDHLQIRUPDomR~WLO

1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVDLQGDQmRDGRWDV
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH Ki QRUPDV H LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV PDV DLQGD QmR
YLJHQWHVDWpDGDWDGHHPLVVmRGDVVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDVTXDLVHVWmROLVWDGDVDEDL[RGH
PDQHLUDUHVXPLGD
•

$OWHUDo}HVDR,$6&ODVVLILFDomRGHSDVVLYRVFRPRFLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWH(PMDQHLUR
GHR,$6%HPLWLXDOWHUDo}HVQRVSDUiJUDIRVDGR,$6FRUUHODWRDR&3&GH
IRUPDDHVSHFLILFDURVUHTXLVLWRVSDUDFODVVLILFDURSDVVLYRFRPRFLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWH$V
DOWHUDo}HVHVFODUHFHP L RTXHVLJQLILFDXPGLUHLWRGHSRVWHUJDUDOLTXLGDomR LL TXHRGLUHLWR
GHSRVWHUJDUGHYHH[LVWLUQDGDWDEDVHGRUHODWyULR LLL TXHHVVDFODVVLILFDomRQmRpDIHWDGD
SHODSUREDELOLGDGHGHXPDHQWLGDGHH[HUFHUVHXGLUHLWRGHSRVWHUJDomRH LY TXHVRPHQWHVH
XPGHULYDWLYRHPEXWLGRHPXPSDVVLYRFRQYHUVtYHOIRUHPVLXPLQVWUXPHQWRGHFDSLWDOSUySULR
RV WHUPRV GH XP SDVVLYR QmR DIHWDULDP VXD FODVVLILFDomR $V DOWHUDo}HV VmR YiOLGDV SDUD
SHUtRGRVLQLFLDGRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGHHGHYHPVHUDSOLFDGDVUHWURVSHFWLYDPHQWH
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD DYDOLD R LPSDFWR TXH DV DOWHUDo}HV WHUmR QD SUiWLFD DWXDO H VH RV
FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRH[LVWHQWHVSRGHPH[LJLUUHQHJRFLDomR


•

,)56&3&WUDWDVREUHFRQWUDWRVGHVHJXURVHVHUiYiOLGDSDUDSHUtRGRVLQLFLDGRVDSDUWLU
GHGHMDQHLURGH


•

E 

$OWHUDo}HVDR&3&,)56&3&,$6&3&,)56&3&,)56H&3&,)56 
WUDWDVREUHDUHIRUPDGD7D[DGH-XURVGH5HIHUrQFLDFRPWUDWDPHQWRGHPXGDQoDVQRVIOX[RV
GH FDL[D UHTXLVLWRV GH FRQWDELOLGDGH GH KHGJH H GLYXOJDo}HV H VHUi YiOLGD SDUD SHUtRGRV
LQLFLDGRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

&3&,)56±5HFHLWDGH&RQWUDWRV
1HVWHVHQWLGRD&RPSDQKLDDGRWRXR&3&,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGHHQWUHWDQWR
QmRKRXYHLPSDFWRHIHWLYRGHVVDDGRomRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDXPDYH]TXH
FRQFOXLXTXHMiDGRWDXPPRGHORTXHDWHQGHDVFLQFRHWDSDVGHFRQWDELOL]DomRGDUHFHLWDSURYHQLHQWH
GH FRQWUDWR FRP FOLHQWH H UHFRQKHFH D UHFHLWD HP XP YDORU TXH UHIOLWD D FRQWUDSUHVWDomR TXH D
&RPSDQKLDHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGHVHUYLoRVSDUDRFOLHQWH

&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRV
1DWUDQVLomRSDUDR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDUHFRQKHFHXDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDGLFLRQDLV
H SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR DGLFLRQDLV $VVLP DR PHQVXUDU RV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR SDUD
DUUHQGDPHQWRV FODVVLILFDGRV FRPR RSHUDFLRQDLV D &RPSDQKLD GHVFRQWRX RV SDJDPHQWRV GH
DUUHQGDPHQWRXWLOL]DQGRVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRHPGHMDQHLURGHWHQGRVLGR
DWD[DGHGHVFRQWRDSOLFDGD
$OpPGLVVRDSyVDDGRomRDR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDDSOLFRXXPDDERUGDJHP~QLFDGH
UHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRSDUDWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVQRVTXDLVILJXUDFRPRDUUHQGDWiULRH[FHWR
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SDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU$&RPSDQKLDUHFRQKHFHX
RVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDHIHWXDUSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXH
UHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVDURVDWLYRVVXEMDFHQWHV
(P UHIHUrQFLD jV DOWHUDo}HV RFRUULGDV HP  HVWDV OHYDUDP D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV D
QHJRFLDUDSRVWHUJDomRGHSDJDPHQWRVPDVTXHQmRLPSDFWDUDPRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHQmR
FRQILJXUDUDPPRGLILFDomRGHFRQWUDWRTXHLPSDFWDVVHPPDWHULDOPHQWHRUHVXOWDGR

&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
(PFRPDDGRomRGR&3&HDVPXGDQoDVQDIRUPDGHFiOFXORGHSHUGDVHVWLPDGDVGHFUpGLWR
D&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWRXLPSDFWRVUHOHYDQWHVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSRUpPKRXYH
PXGDQoDVQDDGRomRGHFRQWUROHVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPDFULDomRGHXPDSROtWLFDLQWHUQDGH3&/'H
SHUGDV HIHWLYDV UHTXHUHQGR XP PRGHOR GH SHUGD HVSHUDGD GRV DWLYRV ILQDQFHLURV DR FRQWUiULR GR
PRGHORGHSHUGDLQFRUULGDHVWDEHOHFLGRQR&3&
-i HP  DV PXGDQoDV RFRUULGDV TXH DOpP GR &3&  DEUDQJHUDP R &3&  &3&  5  H D
5HIRUPDGD7D[DGH-XURVGH5HIHUrQFLDQmRWLYHUDPLPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV

,7* LQWHUSUHWDomRWpFQLFD,&3& ,)5,&,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRV
VREUHR/XFUR
(P TXH SHVH DV DOWHUDo}HV RFRUULGDV QD UHIHULGD QRUPD HP  D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVVDV
DOWHUDo}HVQmRWLYHUDPLPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

$OWHUDo}HVQR&3& 5 ,)56'HILQLomRGHQHJyFLRV
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DV DOWHUDo}HV RFRUULGDV QD UHIHULGD QRUPD HP  QmR WLYHUDP LPSDFWR
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVPDVSRGHPLPSDFWDUSHUtRGRVIXWXURV
FDVRD&RPSDQKLDLQJUHVVHHPTXDLVTXHUFRPELQDo}HVGHQHJyFLRV

5HYLVmR&3& 5 
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DV DOWHUDo}HV RFRUULGDV QD UHIHULGD QRUPD HP  QmR WLYHUDP LPSDFWR
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVPDVSRGHPLPSDFWDUSHUtRGRVIXWXURV
FDVRD&RPSDQKLDLQJUHVVHHPTXDLVTXHUFRPELQDo}HVGHQHJyFLRV

1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVDLQGDQmRDGRWDV
(PUHODomRjVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHVDWpDGDWDGHHPLVVmRGDV
VXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDVTXDLVIRUDPOLVWDGDVQRLWHP D DFLPDD&RPSDQKLDHQWHQGH
TXH QmR p HVSHUDGR TXH HVVDV DOWHUDo}HV WHQKDP XP LPSDFWR VLJQLILFDWLYR QDV VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
F 

5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2V UHODWyULRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV ,QGLYLGXDLV H
&RQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HQmRFRQWpPUHVVDOYDVRXrQIDVHV
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10.5 - Políticas contábeis críticas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em
conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS).
A Administração considera uma prática contábil crítica quando ela é importante para retratar a situação
financeira da Companhia e requer julgamentos e estimativas complexos ou significativos.
Na elaboração das demonstrações financeiras, realizamos estimativas e julgamentos que afetam os
montantes de ativos, passivos, receitas e despesas divulgadas com base em nossa experiência histórica
e em outros fatores considerados relevantes e que acreditamos serem razoáveis diante das
circunstâncias. Por isso, os resultados finais podem ser diferentes daqueles estimados.
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras referem-se a:
a) Receita de contrato com cliente
As receitas da Companhia têm origem no licenciamento de uso de software e na prestação de serviços
de consultoria e treinamento em informática, mensageria e call center. Os reconhecimentos das receitas
acontecem de duas formas distintas:
1.

As receitas advindas do licenciamento de uso de software, mensageria e call center são
registradas tão logo sejam atingidas todas as seguintes situações:
(i)

A assinatura do contrato e a disponibilização dos recursos para o cliente;

(ii) O valor das transações possa ser mensurado de maneira confiável, de acordo com as
definições contratuais;
(iii) Todos os riscos e benefícios inerentes à operação, sejam transferidos para o adquirente; e
(iv) Existam benefícios econômicos prováveis gerados em favor da Companhia.
Essas receitas são reconhecidas mensalmente, pelo período de vigência do contrato comercial.
2.

Os serviços de consultoria e treinamento em informática têm suas receitas reconhecidas no
resultado mensalmente diretamente à medida que os serviços são prestados.

Os registros de todas essas operações são efetuados de acordo com o regime de competência.
b) Teste de redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
A administração da Companhia revisa as demonstrações financeiras para assegurar que informações
são precisas e transparentes relativas às condições econômicas vigentes e ao ambiente de negócios.
Além disso, a administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor
contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída uma perda estimada para desvalorização
(perda por impairment) ajustando-se o valor contábil líquido ao valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa (UGC) é definido como
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu
valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado
de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é
determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases
comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do
ativo, ou, quando não há contrato de venda firme e, com base no preço de mercado de um mercado
ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.
Neste sentido, a Companhia realiza os seguintes testes de recuperabilidade:
(i)

Teste de recuperabilidade de ativos imobilizados e ativos intangíveis com vida útil definida :
Os ativos imobilizados e ativos intangíveis com vida útil definida são testados sempre que
identificados indícios de desvalorização;

(ii)

Teste de recuperabilidade de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura: O teste de
perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito em 31 de dezembro de cada ano ou
quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil; e

(iii)

Teste de recuperabilidade de ativos intangíveis com vida útil indefinida: Ativos intangíveis
com vida útil indefinida são testados com relação à perda por redução ao valor recuperável
em 31 de dezembro de cada ano ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil. O teste é realizado de forma individual ou no nível da
unidade geradora de caixa.

c) Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder
ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação. Os dados para esses
métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível.
Assim, o julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez,
risco de crédito e volatilidade. Portanto, mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar
o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
d) Impostos
Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não utilizados na extensão em que
seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos.
Assim, julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido
ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros,
juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.
e) Arrendamentos Mercantis
Considerando a vigência do IFRS 16/CPC 06(R2), e as informações prestadas no item 10.4 deste
Formulário de Referência, a Companhia avalia, na data de início do contrato, se determinado contrato
é ou contém um arrendamento, isto é, se o referido contrato transmite o direito de controlar o uso de
um ativo identificado por um período em troca de contraprestação.
Neste contexto, a Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos
os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor,
e também reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos
de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes.
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f) Provisão para demandas de processos judiciais e administrativos
A Companhia e suas controladas são atualmente, e poderão vir a ser no futuro, partes em processos
judiciais e administrativos tributários, trabalhistas e cíveis, sendo que as provisões para tais demandas
litigiosas são constituídas para todos os processos cuja probabilidade de perda seja provável.
Essa análise de probabilidade é realizada pela Companhia com auxílio dos assessores legais externos e
devidamente corroborada pelo Departamento Jurídico. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência existente, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância jurídica, o histórico de ocorrência e os valores envolvidos. Sendo
assim, a determinação das principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de
recursos é uma prática que requer julgamento significativo.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(ii)
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e
responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2021.
(iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(iv)

Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021.
(v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(b)

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Como tais itens alteram ou poderão vir 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 exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021.
(b)

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021.
(c)
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021.
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10.8 - Plano de Negócios
(a)

Investimentos

(i)
Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos
investimentos previstos
Em 30 de junho de 2021, o intangível somava R$70.776 mil e o imobilizado somava R$3.955 mil. Em
31 de dezembro de 2020, o intangível somava R$23.196 mil e o imobilizado somava R$3.293 mil.
Os investimentos da Companhia vêm sendo direcionados de forma consistente para seu plano
contínuo de expansão que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos, com vistas a ampliar sua
presença e fortalecer seu desempenho.
A Companhia tem como plano de negócios para o exercício corrente e os próximos, considerando os
recursos advindos da sua oferta pública inicial de ações o investimento em crescimento orgânico e
eventuais aquisições, no curso regular dos negócios.
(ii)

Fontes de financiamento dos investimentos

Historicamente, os investimentos realizados pela Companhia são financiados pela geração de caixa
operacional.
Para a concretização de seu plano de investimentos, a Companhia contará com (i) os recursos
financeiros disponíveis em caixa; (ii) com sua própria geração de caixa; (iii) com as fontes tradicionais
de financiamento de longo prazo. O sucesso no aumento de capital proposta pela Companhia, por
meio de seu IPO, permitirá, adicionalmente, o recebimento de recursos.
(iii)

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento
ou previsto.
(b)
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente na capacidade produtiva da Companhia.
(c)

Novos produtos e serviços

(i)

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
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(ii)
Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de
novos produtos ou serviços
Foram investidos no desenvolvimento interno de software os seguintes montantes:
Período de seis
meses findo em

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

30 de junho de

Montante investido

(iii)

2021

2020

2019

2018

R$ 3.650 mil

R$ 3.650 mil

R$ 3.160 mil

R$ 1.943 mil

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável.
(iv)
Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Impactos da pandemia da COVID-19 nas atividades e resultados da Companhia
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da disseminação global do
Coronavírus (COVID-19) e esta declaração desencadeou severas medidas por parte das autoridades
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes
públicos, fechamento prolongado de estabelecimentos de comércio em geral e locais de trabalho.
Até a data deste Formulário de Referência não foram identificados impactos desfavoráveis nas
operações da Companhia. Contudo, a Companhia monitora em tempo real a evolução das transações,
conseguindo perceber rapidamente variações causadas por fatores externos. Os impactos da COVID-19
foram sentidos no final do mês de março, sem impactos materiais, sendo rapidamente recuperados. E
os indicadores subsequentes apresentaram tendência positiva.

Informações Financeiras Pro Forma
Em complemento às informações apresentadas nos itens acima e demais seções, conforme aplicável,
deste Formulário de Referência, de modo a prover análise completa do Pro Forma, também
apresentamos os principais resultados da Top Down Consultoria de Projetos S.A. (“TopDown”).
Conforme detalhado no item 15.7 deste Formulário de Referência, a Companhia realizou a aquisição da
TopDown, passando a deter 75% das ações representativas de seu capital social, sendo tal operação
estratégica uma vez que a Companhia se posiciona como “o HUB na área de saúde e bem estar”,
integrando os diversos agentes deste ecossistema, e, sendo a TopDown líder no fornecimento de
sistemas de ERP para empresas de seguro saúde, amplia e complementa sinergicamente a oferta de
produtos e dá acesso a dados fundamentais a estratégias de IA e Big Data, além de prover novas e
importantes fontes de receita.
Informações Financeiras consolidadas condensadas Pro Forma não auditadas referente ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021
Descrição das transações
A demonstração do resultado consolidada Pro Forma para o período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021 refletem as transações da aquisição de 75% das ações da Top Down Consultoria e Projetos
S.A. (Adquirida), realizada conforme Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária na data de 02 de junho de 2021.
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1.1
1.1.1

Sociedades envolvidas e suas atividades
Interplayers

(a) Identificação: Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Interplayers” ou “Companhia”), sociedade
anônima, com sede na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1566, Jurubatuba, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob nº 05.347.060/0001-07.
(b) Atividades: Companhia tem como objetivo social a prestação de serviços de: administração de redes
de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica, higiene pessoais e cosméticos,
empresas de administração de convênios, empresas administradoras de grupos de consumidores e
outros, inclusive por meios eletrônicos e internet; prestação de serviços de call center, telemarketing e
teleatendimento; prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou
cessão de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como
softwares as páginas eletrônicas; e locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de
promoção de vendas e merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros; seleção e agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de
material promocional; assessoria e consultoria em informática.
1.1.2

Top Down

(a) Identificação: Top Down Consultoria e Projetos S.A. (“Top Down” ou “Adquirida”), sociedade
anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, nº 71, 4º
andar, Centro, CEP 20011-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.185.279/0001-07.
(b) Atividades: A Top Down tem como objeto social a prestação de serviços gerais de processamento
de dados, consultoria, treinamento em aplicação de computadores em áreas diversas e desenvolvimento
de sistemas personalizados.
1.2

Descrição e propósito da transação

A Interplayers é um grupo de empresas que se coloca como HUB na área de saúde, a vinda da Top
Down, aumenta o ecossistema da área de saúde, integrando os diversos agentes deste ecossistema,
permitindo a ampliação da oferta dos produtos e serviços da Interplayers.
A Top Down é o ponto de entrada de informações adicionais para mapeamento do sistema de saúde
brasileiro, sendo a principal fonte de dados para IA e Big Data, o que permite a capacitação de novas
linhas de receita da área de tecnologia da saúde.
O valor total da aquisição é de R$ 48.017 mil, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000 mil a vista,
(ii) R$ 3.017 mil em 90 dias, referente a parcela retida para cumprimento de condições estabelecidas
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em contrato e ajuste de preço; (iii) R$ 19.000 mil a serem pagos em 2022, 2023 e 2024, e (iv) R$ 9.000
mil como preço retido em favor da compradora com relação a indenização assumida pela vendedora e
que será pago até 2026 ou até a solução da demanda. As parcelas do Preço de Compra serão atualizadas
pela variação de 100% (cem por cento) do CDI, desde a Data de Fechamento até a data de efetivo
pagamento de cada uma das parcelas.
A demonstração de resultado consolidada Pro Forma para o período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021 refletem as transações da Adquirida como se a aquisição tivesse sido realizada em 01 de janeiro
de 2021.
2.

Base de elaboração das informações financeiras consolidadas condensadas pro forma

As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas em observância as
normas brasileiras de contabilidade, especificamente a CTG06 – “Apresentação de Demonstrações
Financeiras Pro Forma” de 19 de abril de 2013, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Companhia utilizadas na elaboração destas
informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir das demonstrações
financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS) para o exercício findo em 30 de junho de
2021 auditadas, cujos relatórios de auditoria dos auditores independentes, datados de 16 de setembro
de 2021, respectivamente, não contêm ressalva.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Adquirida utilizadas na elaboração destas
informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir das demonstrações
financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS) para o exercício findo em 30 de junho de
2021 auditadas, cujos relatórios de auditoria dos auditores independentes, datados de 9 de setembro
de 2021, respectivamente, não contêm ressalva.
Estas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma devem ser lidas em conjunto com
as demonstrações financeiras históricas das empresas envolvidas.
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A demonstração do resultado consolidada Pro Forma reflete os efeitos da aquisição de 75% do capital
social da Adquirida em nossos resultados como se referida aquisição tivesse acontecido em 1º de janeiro
de 2021.

Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas financeiras líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes dos impostos
Despesa com imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social

Adquirente
IP
Consolidado
61.631
(27.742)
33.889
(14.040)
(3.446)
(5)

Adquirida
Top Down
31/05/2021
15.990
(11.217)
4.773
(1.031)
(2.105)
7

16.398

Lucro líquido do exercício

3.

Ajustes pro
forma

Consolidado
pro forma

(1.909)
-

77.621
(38.959)
38.662
(16.980)
(5.551)
2

1.644

(1.909)

16.133

(864)
530
(334)
189
16.253

(80)
74
(6)
1.638

(373)
(373)
(2.282)

(1.317)
604
(713)
189
15.609

(4.181)

(936)

127

(4.990)

(1.502)
(5.683)

758
(178)

649
776

(95)
(5.085)

10.570

1.460

(1.506)

10.524

Ajustes Pro Forma

As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas e apresentadas a
partir das demonstrações financeiras históricas de cada Empresa e os ajustes Pro Forma foram
determinados com base em premissas e estimativas, as quais acreditamos serem razoáveis, e incluem
os seguintes ajustes:
(a)

Despesas gerais e administrativas

Reflete a amortização dos ativos intangíveis identificados e alocados como custo de aquisição aos ativos
e passivos, como se a aquisição da Adquirida tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2021. O valor de R$
1.909 mil para o exercício de janeiro a maio de 2021, alocada as despesas gerais e administrativas.

Ativo intangível
Carteira de Clientes
Software
Marca
Não Concorrência

Valor

Prazo vida útil

7.089
11.754
3.739
1.844
24.426

76
60
60
60

meses
meses
meses
meses

Amortização do
período
466
978
312
153
1.909

A amortização foi calculada com base na vida útil estimada dos intangíveis identificados considerando a
vida útil remanescente estimada entre 5 e 7 anos conforme determinado no relatório de alocação do
preço de compra.
(b)

Despesas de juros sobre a contraprestação da adquirida

O pagamento da contraprestação da transação ocorre no ato, 90 dias e do 1º ao 5º aniversário conforme
exposto no item 1.2, desta forma, o ajuste pro forma reflete a atualização monetária sobre o saldo do
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contas a pagar por aquisição da subsidiária para os 06 meses até em 30 de junho de 2021 no valor de
R$ 373 mil.
(c)

Despesa de imposto de renda e contribuição social

Reflete o efeito do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos calculados às alíquotas
previstas pela legislação fiscal vigente de 25% e 9% (34% alíquota combinada), respectivamente, sobre
os ajustes Pro Forma anteriormente descritos.
O valor para o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 para o imposto de renda e contribuição
social correntes que reflete o efeito das despesas financeiras é de R$ 127 mil. O efeito sobre a
amortização dos ativos intangíveis sobre o imposto de renda e contribuição social diferidos é de R$ 649
mil.
Informações Financeiras consolidadas condensadas Pro Forma não auditadas referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020
1.

Descrição das transações

A demonstração do resultado consolidada Pro Forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
reflete as transações da aquisição de 75% das ações da Top Down Consultoria e Projetos S.A. (“Top
Down” ou “Adquirida”), realizada conforme Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária na data de 02 de junho de 2021.
1.1
1.1.1

Sociedades envolvidas e suas atividades
Interplayers

(a) Identificação: Interplayers Soluções Integradas S.A. (“Interplayers” ou “Companhia”), sociedade por
ações, com sede na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1.566, Jurubatuba, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob nº 05.347.060/0001-07.
(b) Atividades: Companhia tem como objetivo social a prestação de serviços de: administração de redes
de relacionamento no ramo farmacêutico para indústria farmacêutica, higiene pessoais e cosméticos,
empresas de administração de convênios, empresas administradoras de grupos de consumidores e
outros, inclusive por meios eletrônicos e internet; prestação de serviços de call center, telemarketing e
teleatendimento; prestação de serviços de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão
de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria,
suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares as
páginas eletrônicas; e locação de mão de obra terceirizada; prestação de serviços de promoção de
vendas e merchandising de produtos; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
seleção e agenciamento de mão de obra; prestação de serviços de eventos; distribuição de material
promocional; assessoria e consultoria em informática.
1.1.2

Top Down

(a) Identificação: Top Down Consultoria e Projetos S.A. (“Top Down” ou “Adquirida”), sociedade por
ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Carmo, nº 71, 4º
andar, Centro, CEP 20011-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.185.279/0001-07.

(b) Atividades: A Top Down tem como objeto social a prestação de serviços gerais de processamento de
dados, consultoria, treinamento em aplicação de computadores em áreas diversas e desenvolvimento
de sistemas personalizados.
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1.2

Descrição e propósito da transação

A Interplayers é um grupo de empresas que se coloca como hub na área de saúde e a vinda da Top
Down, aumenta a participação do Grupo na área de saúde, integrando os diversos agentes deste
ecossistema, permitindo a ampliação da oferta de produtos e serviços.
A Top Down é o ponto de entrada de informações adicionais para mapeamento do sistema de saúde
brasileiro, sendo a principal fonte de dados para IA e Big Data, o que permite a capacitação de novas
linhas de receita da área de tecnologia da saúde.
O valor total da aquisição é de R$ 48.017, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 17.000 a vista, (ii) R$
3.017 em 90 dias, referente a parcela retida para cumprimento de condições estabelecidas em contrato
e ajuste de preço; (iii) R$ 19.000 a serem pagos em 2022, 2023 e 2024, e (iv) R$ 9.000 como preço
retido em favor da compradora com relação a indenização assumida pela vendedora e que será pago
até 2026 ou até a solução da demanda. As parcelas do Preço de Compra serão atualizadas pela variação
de 100% (cem por cento) do CDI, desde a Data de Fechamento até a data de efetivo pagamento de
cada uma das parcelas.
A demonstração de resultado consolidada Pro Forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
reflete as transações da Adquirida como se a aquisição tivesse sido realizada em 01 de janeiro de 2020.
2.

forma

Base de elaboração das informações financeiras consolidadas condensadas pro

As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas em observância as
normas brasileiras de contabilidade, especificamente a CTG06 – “Apresentação de Demonstrações
Financeiras Pro Forma” de 19 de abril de 2013, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Companhia utilizadas na elaboração destas
informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir das demonstrações
financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS) para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020 auditadas, cujos relatórios de auditoria dos auditores independentes, datados de 16 de setembro
de 2021, respectivamente, não contêm ressalva.
As demonstrações financeiras históricas referentes à Adquirida utilizadas na elaboração destas
informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram obtidas a partir das demonstrações
financeiras históricas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS) para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020 auditadas, cujos relatórios de auditoria dos auditores independentes, datados de 16 de setembro
de 2021, respectivamente, não contêm ressalva.
Estas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras históricas das empresas envolvidas.
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A demonstração do resultado consolidada pro forma reflete os efeitos da aquisição de 75% do capital
social da Adquirida em nossos resultados como se a referida aquisição tivesse acontecido em 1º de
janeiro de 2020.

Receita operacional líquida
Custo dos serviços vendidos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Receitas financeiras líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes dos impostos
Despesa com imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social

Adquirente
IP
Consolidado
89.649
(44.477)
45.172
(21.546)
(8.140)
19

Lucro líquido do exercício

3.

Adquirida
Top Down

Ajustes pro
forma

Consolidado
pro forma

34.497
(21.677)
12.820
(2.351)
(201)
(50)

(4.587)
-

124.146
(66.154)
57.992
(28.484)
(8.341)
(31)

15.505

10.218

(4.587)

21.136

(1.153)
533
(620)
476
15.361

(284)
240
(44)
10.174

(804)
(804)
(5.391)

(2.241)
773
(1.468)
476
20.144

(3.846)

(3.212)

273

(6.785)

(1.580)
(5.426)

179
(3.033)

1.560
1.833

159
(6.626)

9.935

7.141

(3.558)

13.518

Ajustes Pro Forma

As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas e apresentadas a
partir das demonstrações financeiras históricas de cada Empresa e os ajustes pro forma foram
determinados com base em premissas e estimativas, as quais acreditamos serem razoáveis, e incluem
os seguintes ajustes:
(a)

Despesas gerais e administrativas

Reflete a amortização dos ativos intangíveis identificados e alocados como custo de aquisição aos ativos
e passivos, como se a aquisição da Adquirida tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2020. O valor de R$
4.587 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, alocada as despesas gerais e administrativas.

Ativo intangível
Carteira de Clientes

Valor

Prazo vida útil

Amortização do
período

7.089

76 meses

1.119

11.754

60 meses

2.351

Marca

3.739

60 meses

748

Não Concorrência

1.844

60 meses

369

Software

24.426

4.587

A amortização foi calculada com base na vida útil estimada dos intangíveis identificados considerando a
vida útil remanescente estimada entre 5 e 7 anos conforme determinado no relatório de alocação do
preço de compra.
(b)

Despesas de juros sobre a contraprestação da adquirida
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O pagamento da contraprestação da transação ocorre no ato, 90 dias e do 1º ao 5º aniversário conforme
exposto no item 1.2, desta forma, o ajuste pro forma reflete a atualização monetária sobre o saldo do
contas a pagar por aquisição da subsidiária para os 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2020
no valor de R$ 804.
(c)

Despesa de imposto de renda e contribuição social

Reflete o efeito do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos calculados às alíquotas
previstas pela legislação fiscal vigente de 25% e 9% (34% alíquota combinada), respectivamente, sobre
os ajustes pro forma anteriormente descritos.
O valor para o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 para o imposto de renda e contribuição
social correntes que reflete o efeito das despesas financeiras é de R$ 273. O efeito sobre a amortização
dos ativos intangíveis sobre o imposto de renda e contribuição social diferidos é de R$ 1.560.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a
Companhia optou por tampouco divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a
Companhia optou por tampouco divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
A estrutura administrativa da Companhia é constituída por (i) Conselho de Administração, (ii) Diretoria,
(iii) Conselho Fiscal, e (iv) Comitê de Auditoria, cujas atribuições estão descritas nos itens abaixo.
(a)

Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que
se reportam ao conselho de administração, indicando:

Conselho de Administração
O Conselho de Administração, é composto, por no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros
efetivos, sendo facultada a eleição também de suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral de Acionistas, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Um mesmo membro suplente poderá substituir um ou mais Conselheiros e um mesmo Conselheiro
poderá ser substituído por um ou mais suplentes, sendo que (i) a correspondência entre os Conselheiros
e respectivo(s) suplente(s) deverá constar da respectiva proposta da administração e do ato de eleição,
(ii) Conselheiros independentes somente poderão ser substituídos por suplentes que também cumpram
os mesmos critérios de independência, e (iii) Conselheiros eleitos pelo mecanismo de votação em
separado previsto na Lei das Sociedades por Ações somente poderão ser substituídos por suplentes que
também tenham sido eleitos por meio de tal mecanismo.
O Conselho de Administração, além dos poderes previstos em lei, terá as seguintes atribuições:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios inclusive aprovando plano de negócios, política de

investimentos, avaliação da governança e da remuneração dos administradores da Companhia e das
sociedades controladas, coligadas ou investidas, em que detenha participação (“Plano de Negócios e
Orçamento Anual”);
(ii)

eleger e destituir os Diretores da Companhia;

(iii)

atribuir a cada Diretor suas respectivas funções, observado o disposto no Estatuto Social;

(iv)

indicar para a Diretoria os administradores a serem eleitos nas sociedades controladas, coligadas ou

investidas, bem como deliberar sobre a sua destituição;
(v)

autorizar qualquer mudança nas práticas contábeis da Companhia e/ou de suas subsidiárias e/ou

controladas que não decorra de lei;
(vi)

deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do artigo

132 da Lei das Sociedades por Ações;
(vii)

fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis

da Companhia e de suas controladas e coligadas, nos termos da legislação aplicável, solicitando
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos, inclusive de
controladas, coligadas ou investidas;
(viii) estabelecer a remuneração individual dos administradores, observado o disposto no Estatuto Social;
(ix)

deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou emissão de ações ou de títulos

conversíveis ou permutáveis por ações, dentro do capital autorizado, conforme Estatuto Social;
(x)

escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a escolha dos

auditores, e a respectiva orientação de voto, nas sociedades controladas e/ou subsidiárias, observando-
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se, nessa escolha, o disposto na regulamentação aplicável. A empresa de auditoria externa contratada pela
Companhia reportar-se-á ao Conselho de Administração;
(xi)

manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da diretoria da Companhia e as

demonstrações financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
(xii)

apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;

(xiii) submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
(xiv) aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares, conforme Estatuto Social;
(xv)

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, commercial papers,

notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer outros títulos de uso comum no mercado, para distribuição
pública ou privada;
(xvi) autorizar a celebração, pela Companhia e/ou por suas controladas, de contratos de empréstimo,
mútuo, financiamento ou levantamento de recursos a qualquer outro título, que não estejam previstos no
Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado em sede de Reunião do Conselho de Administração para
o respectivo exercício social, e/ou que imponham condições ou encargos mais onerosos para a Companhia
e/ou para suas subsidiárias e/ou controladas com relação às condições ou encargos que haviam sido
aprovadas no respectivo Plano de Negócios e Orçamento Anual, conforme o caso;
(xvii) autorizar a outorga, pela Companhia e por qualquer das suas controladas e coligadas, de fianças,
avais ou quaisquer modalidades de garantias paga garantir obrigações de terceiros, que não estejam
previstas no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o ano respectivo, observado que referida
outorga deve sempre observar o interesse social da Companhia;
(xviii) autorizar a celebração, pela Companhia e por suas controladas e coligadas, de qualquer contrato
e/ou acordo que implique em exclusividade para a Companhia e/ou para qualquer suas controladas e
coligadas;
(xix) aprovar previamente aquisições e/ou investimentos, pela Companhia e/ou por qualquer subsidiária
e/ou controlada que não estejam previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o
respectivo exercício social, e que envolvam valores superiores a (a) R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), ou (b) valor acumulado correspondente a 50% do EBITDA do ano anterior;
(xx)

autorizar, exceto quando for de competência da assembleia geral de acionistas nos termos da

legislação e regulamentação aplicável, a aquisição, alienação, oneração ou disposição a qualquer título,
pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, de quaisquer bens do respectivo ativo permanente
de valor superior a (a) R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou (b) valor acumulado correspondente a
10% do EBITDA do ano anterior, considerados isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos
ou operações análogas realizadas no período de 12 (doze) meses, que não estejam expressamente
autorizadas no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o respectivo exercício social;
(xxi) autorizar a aquisição, a disposição ou a oneração, pela Companhia ou por qualquer de suas
controladas e coligadas, de qualquer direito de propriedade, intelectual e/ou industrial, bem como a
celebração, pela Companhia e/ou por suas controladas e coligadas, de licenças de uso de propriedade
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intelectual ou industrial, sejam de titularidade da Companhia, de qualquer de suas controladas e coligadas
ou de terceiros, exceto para garantias em benefício da própria Companhia ou de suas controladas e
coligadas;
(xxii) autorizar a realização, pela Companhia e/ou por qualquer de suas controladas, de qualquer dívida
e/ou gasto de valor igual ou superior a 20% (vinte por cento) do EBITDA do ano anterior, considerados
isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos ou operações análogas realizadas no período
de 12 (doze) meses anteriores à assunção da respectiva dívida, pela Companhia ou suas controladas,
respectivamente, e que não tiverem sido aprovados no Plano de Negócios e Orçamento Anual do respectivo
exercício;
(xxiii) autorizar a alienação, pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, de quaisquer bens do
respectivo ativo operacional cujo valor contábil apurado no último balanço auditado seja superior a
R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais);
(xxiv) aprovar, exceto quando for de competência da assembleia geral de acionistas nos termos da
legislação e regulamentação aplicável, a celebração de transações com partes relacionadas,
independentemente do valor envolvido, observando a Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia vigente à época de sua contratação;
(xxv) convocar a qualquer tempo os Diretores, individualmente ou em conjunto, para prestar
esclarecimentos e informações, apresentar documentos ou relatórios, inclusive relativos às empresas
controladas, coligadas ou investidas;
(xxvi) aprovar a outorga de opções para aquisição de ações da Companhia (stock option) ou a entrega de
ações da Companhia a qualquer administrador, colaborador ou empregado da Companhia ou de suas
controladas, conforme os termos e condições previstos nos respectivos planos e programas, podendo
delegar a administração de tais planos e programas a um de seus comitês de assessoramento;
(xxvii) avaliar o desempenho do Diretor Presidente e apreciar as avaliações de desempenho dos demais
membros da Diretoria, bem como estruturar um plano de sucessão com relação ao Diretor Presidente e
avaliar e supervisionar os planos de sucessão de membros da Diretoria;
(xxviii) manifestar-se, favorável ou contrariamente, a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado,
divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública de aquisição de
ações, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição
de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e
aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; (iii) as alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis
no mercado; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis;
(xxix) aprovar as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas editadas pela CVM,
do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;
(xxx) aprovar o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de
eventuais outros comitês que sejam constituídos;
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(xxxi) aprovar as atribuições da área de auditoria interna;
(xxxii) indicar a orientação de voto, e eventuais manifestações, para os representantes da Companhia nas
deliberações de suas sociedades investidas, subsidiárias e/ou controladas;
(xxxiii) contratar ou demitir, sem justa causa, os administradores ou empregados considerados
estratégicos para a condução dos negócios da Companhia e das subsidiárias; e
(xxxiv) abertura e encerramento de filiais da Companhia ou de qualquer Subsidiária, no país ou no exterior.
Diretoria
A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, é constituída de, no mínimo, no mínimo, 2 (dois) e,
no máximo, 10 (dez) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores,
um Diretor Financeiro, e os demais não terão designação específica. Todos os diretores são residentes
no país e tem mandato fixado em 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da
Companhia e à consecução do objeto social, observadas as disposições legais ou estatutárias
pertinentes, bem como os planos de negócios, orçamentos operacionais e orçamento de capital
aprovados pelos acionistas, competindo-lhe administrar e gerir os negócios da Companhia,
especialmente, mas não limitado ao seguinte:
(i)

representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo receber
citações;

(ii)

assinar contratos e documentos que constituam obrigações, ativas e passivas para a Companhia,
observados os requisitos do Estatuto Social;

(iii)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração o relatório da
Administração, as demonstrações financeiras e as contas da Diretoria.

Comitê de Auditoria

A Companhia também possui um Comitê de Auditoria não estatutário, o qual é órgão de
assessoramento, com autonomia operacional, diretamente vinculado ao Conselho de
Administração,aquemsereporta,atuandocomindependênciaemrelaçãoàDiretoria,sendo
quedeveráauxiliaroConselhodeAdministraçãoe,quandoaplicável,aDiretoriaaoexercer
suascompetências.OreferidoComitêdeAuditoriaserácompostopor,nomínimo,3(três)
membros,indicadospeloConselhodeAdministração,comprazodemandatode2(dois)anos
sendo: (i) ao menos 1 (um) membro que seja membro independente do Conselho de
Administração,conformedefinidopeloRegulamentodoNovoMercado;e(ii)aomenos1(um)
membrocomreconhecidaexperiênciaemassuntosdecontabilidadesocietária,nostermos
daregulamentaçãoeditadapelaCVMquedispõesobreoregistroeoexercíciodaatividade
deauditoriaindependentenoâmbitodomercadodevaloresmobiliáriosedefineosdeveres
easresponsabilidadesdosadministradoresdasentidadesauditadasenorelacionamentocom
osauditoresindependentes.
Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias:
(i)

Opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
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(ii)

Supervisionar as atividades da auditoria independente;

(iii)

Avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações
intermediárias e demonstrações financeiras;

(iv)

Acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;

(v)

Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, promovendo seu gerenciamento, de
acordo com a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia;

(vi)

Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas da Companhia, incluindo a Política para Transação com Partes Relacionadas;

(vii)

Receber e tratar informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive estabelecer
procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

(viii) Aplicas penalidades cabíveis nos casos em que a Área de Compliance, e a Comissão de Ética,
após a devida apuração e investigação, concluir que houve violação ao Código de Ética e demais
políticas da Companhia;
(ix)

Avaliar e revisar, previamente à divulgação, as informações trimestrais, demonstrações
intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia, incluídos também, as notas
explicativas e o relatório da administração, quando for o caso;

(x)

Analisar, em conjunto com o Auditor Independente, relativamente às demonstrações financeiras:
os princípios e critérios contábeis utilizados; a forma de constituição das principais provisões; os
métodos de avaliação de risco e os resultados dessas avaliações; os principais riscos; as mudanças
de escopo nos trabalhos da Auditoria Independente eventualmente acontecidas; as deficiências
relevantes, se encontradas, e as principais falhas de controles internos; efeitos de fatores
externos (econômicos, normativos, setoriais, sociais e ambientais) nos relatórios financeiros e no
processo de auditoria. Constitui-se em tópico importante da discussão, a transparência na
divulgação das demonstrações financeiras;

(xi)

Atuar na solução de divergências porventura existentes entre a empresa de Auditoria
Independente e a Diretoria, relativas às demonstrações financeiras e aos relatórios financeiros;

(xii)

Recomendar ao Conselho a contratação, remuneração e substituição da Auditoria Independente;

(xiii) Proceder, anualmente, à avaliação formal das Auditorias Interna e Externa, analisando,
principalmente, aspectos relativos à qualidade, objetividade, independência e efetividade dos
trabalhos;
(xiv) Conhecer, discutir e acompanhar o planejamento e escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos
pela Auditoria Externa;
(xv)

Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna;

(xvi) Revisar os trabalhos de Auditoria Interna e definir orientações quanto aos seus desdobramentos
com base nos aspectos identificados;
(xvii) Aprovar um cronograma de atividades para o exercício social correspondente.
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(i)

Se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser
consultados
O Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria possuem regimento interno próprio, conforme
aprovados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14 e 16 de setembro de 2021. Os
regimentos estão disponíveis para consulta no site de relações com investidores da Companhia
(www.interplayers.com.br/ri) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
A Diretoria não possui regimento interno próprio.
(ii)

Se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
Conforme descrito no item (i) acima, a Companhia possui um Comitê de Auditoria não estatutário em
cumprimento às disposições do Regulamento do Novo Mercado e de acordo com as orientações ali
previstas.
(iii)

De que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria

independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de
extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela
aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Embora a Companhia não possua uma política formalizada de contratação de serviços extra-auditoria
com o auditor independente, é responsabilidade do Conselho de Administração escolher e destituir
auditores independentes, bem como convocar os auditores independentes para prestar os
esclarecimentos que entender necessários. O Conselho de Administração deve assegurar que as
demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor independente com qualificação e experiência
apropriada, instrumento fundamental para a confiabilidade desses dados. Adicionalmente, cabe também
ao Comitê de Auditoria a avaliação do trabalho da auditoria independente, nos termos do seu regimento
e cujas atribuições encontram-se dispostas no item acima.
Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, compete ao Comitê de Auditoria nos
termos de seu regimento interno, avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras, avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações
feitas pelas auditorias independentes e interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho de
Administração quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ou a Diretoria da
Companhia.
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(b)

Em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em
caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
A Diretoria não possui regimento interno próprio, sendo suas atribuições designadas pelo Estatuto Social
ou pelo Conselho de Administração da Companhia.
Diretor Presidente
Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia:
(i)

coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como
supervisionar as operações da Companhia;

(ii)

zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela
Assembleia Geral e Conselho de Administração;

(iii)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

(iv)

coordenar as atividades dos demais Diretores, observadas as atribuições específicas previstas
no Estatuto Social; e

(v)

definir a repartição das competências aos demais Diretores em relação às áreas não
especificamente mencionadas no Estatuto Social “ad referendum” do Conselho de
Administração.

Diretor de Relações com Investidores
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das demais atribuições previstas no Estatuto
Social da Companhia:
(i)

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem
como representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM,
a B3, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionadas
às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;

(ii)

prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a
Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e
aos demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme
legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e

(iii)

manter atualizados os registros da Companhia perante a CVM e a B3.
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(c)

Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo
conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal da Companhia é de caráter não permanente e, até a data deste Formulário de
Referência, ainda não havia sido instalado. Adicionalmente, a Companhia não possui regimento interno
do Conselho Fiscal, podendo aprovar um regimento quando de sua instalação.
(d)

Se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada

órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo
(i)

A periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita

somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, auxiliando os próprios Conselheiros a
analisarem suas contribuições bem como estabelecer planos de ação para o constante aperfeiçoamento
do órgão, o Conselho de Administração realizará, no mínimo, uma vez a cada mandato, a avaliação
formal do desempenho do próprio conselho, como órgão colegiado, de cada um de seus membros,
individualmente, dos comitês, do Presidente do Conselho e dos Diretores da Companhia
(ii)

Metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

Estará elegível para participar do processo de avaliação, como avaliador ou avaliado, os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria que estiverem na função por, pelo menos, 2 (duas) reuniões
ordinárias desde a última avaliação. A condução do processo de avaliação é de responsabilidade do
Presidente do Conselho, sendo facultativa a utilização de assessoria externa especializada.
Alguns dos critérios que poderão ser utilizados na avaliação dos membros do Conselho de Administração
são a assiduidade no exame e no debate das matérias discutidas, a contribuição ativa no procedimento
decisório, e o comprometimento com o exercício das suas funções.
(iii)

Como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o

funcionamento deste órgão
Os resultados das avaliações (i) consolidados do Conselho de Administração e da Diretoria, enquanto
órgãos sociais, serão divulgados a todos os membros do Conselho de Administração, (ii) consolidados
da Diretoria, enquanto órgão social, serão disponibilizados a todos os Diretores, (iii) individuais de todos
os membros do Conselho de Administração serão disponibilizados à pessoa em questão e ao Presidente
do Conselho de Administração, e (iv) individuais do Presidente do Conselho de Administração e dos
Diretores serão disponibilizados à pessoa em questão e também a todos os membros do Conselho de
Administração. Os resultados individuais das avaliações de cada Diretor, Conselheiro e do Presidente do
Conselho serão discutidos em sessões de feedback individuais.
(iv)

Se foram contratados 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 três exercícios sociais e no exercício social corrente 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 prática diferenciada quanto aos prazos de convocação em relação ao previsto
na legislação societária. As Assembleias Gerais serão convocadas nos termos e prazos previstos na Lei
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na regulamentação aplicável e
instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼
(um quarto) das ações emitidas com direito a voto, e, em segunda convocação, com a presença de
qualquer número de acionistas presentes, nos termos do artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações.
(b)

Competências

Compete exclusivamente aos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral, nos termos do
Estatuto Social e da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre as seguintes matérias:
(i)
alterar ou reformar o Estatuto Social, inclusive procedendo ao aumento e/ou redução de capital
social, observadas as disposições do Estatuto Social;
(ii)

atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;

(iii) eleger e/ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, quando houver, bem como definir o número de cargos de membros efetivos do Conselho de
Administração e de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia;
(iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras
por eles apresentadas;
(v)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro
líquido do exercício;
(vi) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive
incorporação de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem como sobre o
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação, e o julgamento de suas contas e partilha
do acervo social em caso de liquidação;
(vii) fixar o limite global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria
e, se instalado, do Conselho Fiscal; observado que caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a
distribuição individual da remuneração do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e, se instalado,
do Conselho Fiscal;
(viii) autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações e outros títulos conversíveis em ações,
observado o disposto no Estatuto Social;
(ix)

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;

(x)
autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia;
(xi) aprovar planos de opções de ações (stock option) ou instrumentos similares que envolvam a emissão
de ações de emissão da Companhia ou a entrega de ações em tesouraria, ou autorizar que a Companhia
vote pela aprovação no âmbito das deliberações de suas subsidiárias e/ou controladas, em favor de
qualquer administrador ou empregado da Companhia, ou das subsidiárias e/ou controladas, conforme o
caso; e
(xii)

dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para saída do Novo Mercado.
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(c)

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise

Endereço Eletrônico: www.interplayers.com.br/ri.
Endereço Físico: Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1566 - Jurubatuba, São Paulo - SP, CEP 04696-000
(d)

Identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas assembleias
gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
Adicionalmente, a Companhia possui uma política de transações com partes relacionadas e conflito de
interesses, conforme descrita na seção 16 deste Formulário de Referência.
(e)

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Os acionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por procuradores constituídos há
menos de um ano e que, também, seja acionista da Companhia, advogado, representante da instituição
financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos.
(f)

Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,

indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
A qualidade de acionista deve ser comprovada mediante exibição de documentos hábeis previstos na
lei. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há
menos de um ano e que, também, seja acionista da Companhia, advogado, representante da instituição
financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos.
A Companhia admite procurações outorgadas por meio eletrônico desde que na data da Assembleia
sejam apresentados os documentos originais. Não há prazo prévio para depósito do instrumento de
mandato.
A Companhia não possui nenhuma outra regra, política ou prática para a aceitação de procurações de
acionistas, além do disposto na legislação aplicável.
(g)

Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto à distância, quando

enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
À luz da Instrução CVM nº 561, de 07 de abril de 2015, conforme alterada, a Companhia adotará a
possibilidade do seu acionista exercer o direito de voto à distância a partir da concessão de seu registro,
pela CVM, como companhia aberta na categoria “A”.
Segundo o Art. 21-B da Instrução CVM 481, o boletim de voto à distância será recebido até 7 (sete)
dias antes da assembleia. Os boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela
Companhia.
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Nos termos do Art. 21-U da Instrução CVM 481, a Companhia comunicará ao acionista, em até 3 (três)
dias do recebimento do boletim de voto à distância, se os documentos recebidos são suficientes ou não
para que o voto seja considerado válido. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notarização ou
consularização.
(h)

Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto

à distância ou de participação à distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de voto à distância ou de participação
à distância próprio, porém utilizará as prerrogativas da Instrução CVM 561 para viabilizar o processo de
voto à distância.
(i)

Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de

deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho
fiscal no boletim de voto à distância
Conforme previsto no art. 21-L da Instrução CVM 481, acionistas que representem os percentuais
mínimos estabelecidos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II da Instrução CVM 481 poderão solicitar,
respectivamente, a inclusão no boletim de voto à distância de (i) candidatos ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia, sempre que convocada Assembleia Geral para sua
eleição sujeita ao procedimento de voto à distância, conforme §1º do art. 21-A; ou (ii) propostas de
deliberação para as Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia.
As solicitações de inclusão descritas acima deverão ser recebidas pelo Diretor de Relações com
Investidores da Companhia (a) na hipótese (i) acima, de inclusão de candidatos ao Conselho de
Administração ou Conselho Fiscal, (a.i) em sendo Assembleia Geral Ordinária, entre o 1º (primeiro) dia
útil do exercício social em que se realizará a Assembleia Geral Ordinária e até 25 (vinte e cinco) dias
antes da data prevista para sua realização, conforme divulgada no Calendário de Eventos Corporativos
da Companhia; ou (a.ii) em sendo Assembleia Geral Extraordinária, entre o 1º (primeiro) dia útil após
a ocorrência de evento que justifique a convocação da referida Assembleia Geral e até 25 (vinte e cinco)
dias antes da data de realização da Assembleia Geral; e (b) na hipótese (ii) acima, de inclusão de
propostas de deliberação em Assembleia Geral Ordinária, entre o 1º (primeiro) dia útil do exercício social
em que se realizará a Assembleia Geral Ordinária e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua
realização.
Toda e qualquer solicitação de inclusão de propostas ou candidatos no boletim de voto à distância,
conforme descritas acima, deverão observar os requisitos legais aplicáveis, bem como o disposto nos
artigos 21-L e 21-M da ICVM 481 e deverão ser enviadas aos seguintes endereços, físicos e eletrônicos:
Av.

Eng.

Eusébio

Stevaux,

1566

-

Jurubatuba,

São

Paulo

-

SP,

CEP

04696-000

e

www.interplayers.com.br/ri.
(j)

Se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
A Companhia não mantém fóruns ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
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(k)

Outras informações necessárias à participação à distância e ao exercício do direito

de voto à distância
Não há outras informações, além das instruções disponibilizadas acima, necessárias à participação à
distância e ao exercício do direito de voto à distância para as Assembleias Gerais da Companhia.
A Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de dúvidas
dos seus acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às assembleias. O contato
pode ser feito pelo e-mail ri@interplayers.com.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre

número de reuniões ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo 4 (quatro) vezes ao ano e ao final
de cada trimestre, a reunião deverá ser realizada na sede da Companhia. O Conselho de Administração
reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus
membros.
A convocação das reuniões será realizada mediante notificação escrita, por meio de notificação pessoal,
enviada por correspondência registrada ou e-mail, todos com aviso de recebimento, ao endereço
previamente indicado por cada membro do Conselho de Administração para esse propósito. A primeira
notificação de convocação será enviada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da reunião e
com apresentação da pauta e documentos relacionados, que se instalará com a presença da maioria
absoluta de seus membros. As convocações do Conselho de Administração serão feitas mediante
convocação de seu Presidente, ou de pelo menos quatro de seus membros.
Os membros do Conselho de Administração podem participar das reuniões por intermédio de
videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar.
No último exercício social, o Conselho de Administração reuniu-se 6 (seis) vezes.
(b)

Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
O Acordo de Acionistas, conforme alterado pelo Primeiro Aditamento (cujas definições estão previstas
no item 15.5 deste Formulário de Referência), prevê que a aprovação das seguintes matérias, com
relação à Companhia ou qualquer das subsidiárias (“Matérias Qualificadas do Conselho”) dependerá do
voto afirmativo da totalidade dos membros do Conselho de Administração indicados pelos Acionistas:
(i)

Fixar a orientação geral dos negócios, inclusive aprovando o plano de negócios, política de
investimentos, avaliação da governança e da remuneração dos administradores da Companhia
e das subsidiárias (“Plano de Negócios e Orçamento Anual”);

(ii)

escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a escolha
dos auditores, e a respectiva orientação de voto nas subsidiárias, observando-se, nessa
escolha, o disposto na regulamentação aplicável;

(iii)

autorizar qualquer mudança nas práticas contábeis da Companhia e/ou de suas subsidiárias
que não decorram de lei;

(iv)

estabelecer a remuneração individual dos administradores da Companhia;
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(v)

autorizar a celebração, pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias, de contratos de
empréstimo, mútuo, financiamento ou levantamento de recursos a qualquer outro título, que
não estejam previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado em sede de Reunião
do Conselho de Administração para o respectivo exercício social, e/ou que imponham condições
ou encargos mais onerosos para a Companhia e/ou para suas subsidiárias com relação às
condições ou encargos que haviam sido aprovadas no respectivo Plano de Negócios e
Orçamento Anual, conforme o caso;

(vi)

autorizar a outorga, pela Companhia e/ou por qualquer das Subsidiárias, de fianças, avais ou
quaisquer modalidades de garantias para garantir obrigações de terceiros, que não estejam
previstas no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o ano respectivo, observado
que referida outorga deve sempre observar o interesse social da Companhia;

(vii) autorizar a celebração, pela Companhia e por qualquer das Subsidiárias, de qualquer contrato
e/ou acordo que implique em exclusividade para a Companhia e/ou para qualquer das
Subsidiárias;
(viii) aprovar previamente aquisições e/ou investimentos, pela Companhia e/ou por qualquer das
Subsidiárias que não estejam previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado
para o respectivo exercício social, e que envolvam valores superiores a (a) R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), ou (b) valor acumulado correspondente a 50% do EBITDA do exercício
anterior;
(ix)

a celebração de contratos e/ou realização de qualquer negócio, de qualquer natureza, entre a
Companhia e/ou as subsidiárias e qualquer dos Acionistas, suas Afiliadas ou controladas,
incluindo quaisquer pessoas relacionadas com os Acionistas, inclusive cônjuges e quaisquer
parentes até o 3° grau;

(x)

autorizar a aquisição, alienação, oneração ou disposição a qualquer título, pela Companhia ou
por qualquer Subsidiária, de quaisquer bens do respectivo ativo permanente de valor superior
a (a) R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou (b) valor acumulado correspondente a 10% do
EBITDA do exercício anterior, considerados isoladamente ou no conjunto de qualquer série de
contratos ou operações análogas realizadas no período de 12 (doze) meses, que não estejam
expressamente autorizadas no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o
respectivo exercício social;

(xi)

autorizar a aquisição, a disposição ou a oneração, pela Companhia ou por qualquer Subsidiária,
de qualquer direito de propriedade intelectual e/ou industrial, bem como a celebração, pela
Companhia e/ou por qualquer das Subsidiárias, bem como a celebração pela Companhia e/ou
por qualquer das Subsidiárias de contratos de licenças de uso de propriedade intelectual ou
industrial, sejam de titularidade da Companhia, de qualquer Subsidiária ou de terceiros, exceto
para garantias em benefício da própria Companhia ou das subsidiárias;
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(xii) autorizar a realização, pela Companhia e/ou por qualquer subsidiária, de qualquer dívida e/ou
gasto de valor igual ou superior a 20% (vinte por cento) do EBITDA do exercício anterior,
considerados isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos ou operações
análogas realizadas no período de 12 meses anteriores à assunção da respectiva dívida, pela
Companhia ou suas subsidiárias, respectivamente, e que não tiverem sido aprovados no Plano
de Negócios e Orçamento Anual do respectivo exercício;
(xiii) autorizar a alienação, pela Companhia ou por qualquer subsidiária, de quaisquer bens do
respectivo ativo operacional cujo valor contábil apurado no último balanço auditado seja
superior a R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil de reais);
(xiv) contratar ou demitir, sem justa causa, os administradores ou empregados considerados
estratégicos para a condução dos negócios Companhia e das Subsidiárias; e
(xv) abertura e encerramento de filiais da Companhia ou de qualquer Subsidiária no país ou no
exterior.
Para mais informações, vide item 15.5 deste Formulário de Referência.
(c)

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

O Estatuto Social determina que os Conselheiros deverão abster-se de intervir e votar nas deliberações
relacionadas a assuntos sobre os quais tenham ou representem interesse conflitante com a Companhia,
devendo respeitar as regras relativas a conflito de interesse estabelecidas na Lei das Sociedades por
Ações.
Adicionalmente, de acordo com a “Política para Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações
Envolvendo Conflitos de Interesses” da Companhia nas situações em que as transações com partes
relacionadas necessitem de aprovação nos termos de referida Política, a pessoa envolvida no processo
de aprovação que tenha um potencial conflito de interesse com a recomendação ou decisão a ser
tomada, deverá declarar-se impedida, explicando seu envolvimento na transação e, se solicitado,
fornecendo detalhes da transação e das partes envolvidas. O impedimento deverá constar da ata da
reunião do órgão social que deliberar sobre a transação, e a referida pessoa deverá se afastar das
discussões e deliberações.
Caso alguma pessoa em situação potencial de conflito de interesses não manifeste a questão, qualquer
outro membro do órgão ao qual pertence que tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo.
A ausência de manifestação voluntária de qualquer tomador de decisão será considerada violação aos
princípios da boa governança corporativa e à Política, devendo tal comportamento ser levado ao
imediato conhecimento do Conselho de Administração.
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(d)

Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho

de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
(i)

Órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor

divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
A Companhia possui uma “Política De Indicação De Membros Do Conselho De Administração, Comitês
e Diretoria Estatutária”, aprovada em reunião do Conselho de Administração da Interplayers Soluções
Integradas S.A. em 14 de setembro de 2021 (“Política”). A Política pode ser consultada no site:
www.interplayers.com.br/ri.
(ii)

Principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de

indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção
de seus membros
A “Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Comitês”
visa determinar os critérios para composição do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria
da Companhia, prezando as melhores práticas de governança corporativa, com a devida transparência,
e tem como fundamentos: (i) as diretrizes de governança corporativa do Estatuto Social; (ii) Código de
Ética e Conduta; (iii) Lei das Sociedades por Ações; (iv) o Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC; e (vi) o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3.
O Conselho de Administração é um órgão colegiado, cujo desempenho depende do respeito e da
compreensão das características de cada um de seus membros, sem que isso implique ausência de
debates de ideias. Deve ser composto tendo em vista a diversidade de conhecimentos, experiências,
comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e de gênero para permitir que a Companhia se
beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior qualidade
e segurança.
O Conselho de Administração da Companhia será formado por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7
(sete) membros efetivos, sendo facultada a eleição também de suplentes, todos eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, com mandado unificado de 2 (dois) anos sendo permitida a reeleição, conforme
Estatuto Social.
Um mesmo membro suplente poderá substituir um ou mais Conselheiros e um mesmo Conselheiro
poderá ser substituído por um ou mais suplentes, sendo que (i) a correspondência entre os Conselheiros
e respectivo(s) suplente(s) deverá constar da respectiva proposta da administração e do ato de eleição,
(ii) Conselheiros independentes somente poderão ser substituídos por suplentes que também cumpram
os mesmos critérios de independência, e (iii) Conselheiros eleitos pelo mecanismo de votação em
separado previsto na Lei das Sociedades por Ações somente poderão ser substituídos por suplentes que
também tenham sido eleitos por meio de tal mecanismo.
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for
maior, deverão ser “Conselheiros Independentes”, conforme a definição do Regulamento do Novo
Mercado da B3.
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A indicação de membros do Conselho de Administração da Companhia deverá obedecer aos seguintes
critérios, além dos requisitos legais, regulamentares, e daqueles expressos no Estatuto Social da
Companhia:
(i)

alinhamento e comprometimento com os valores e à cultura da Companhia, seu Código de
Ética e Conduta e suas políticas internas;

(ii)

reputação ilibada;

(iii)

formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do Conselho de
Administração, conforme descritas no Estatuto Social;

(iv)

estar isento de conflito de interesse com a Companhia; e

(v)

disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade
assumida, que vai além da presença nas reuniões do conselho e da leitura prévia da
documentação.

A indicação dos membros para composição do Conselho de Administração poderá ser feita pela
administração ou por qualquer acionista da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
O acionista que desejar indicar candidatos para o Conselho de Administração poderá notificar a
Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação dos candidatos em até 30 dias antes
da realização da Assembleia Geral que elegerá o novo Conselho de Administração da Companhia.
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 367, o acionista que submeter a indicação de membro do
Conselho de Administração deverá apresentar, no mesmo ato:
(i)

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento, nos termos da Instrução CVM 367,
ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e

(ii)

o currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência
profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e
indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em
outras companhias.

O cumprimento dos requisitos na Política será verificado pelo Conselho de Administração e, caso
atendidos, o nome do candidato será posto em votação em Assembleia Geral da Companhia. A eleição
dos membros do Conselho de Administração da Companhia será realizada conforme previsto no Estatuto
Social e na legislação aplicável.
Adicionalmente, vale destacar que, nos termos da Política, a Companhia poderá, a critério do Conselho
de Administração, instalar ou descontinuar Comitês que, portanto, obedecerão aos critérios de indicação
estabelecidos na Política, bem como as diretrizes e atribuições aprovadas pelo Conselho de
Administração quando de sua instalação.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Conforme disposto no seu Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas, Administradores e os 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, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei nº 6.385, de 07 de setembro de 1976, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto
Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Contrato de Participação do Novo Mercado, do Regulamento do Novo Mercado,
dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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177.566.168-71

N/A

19/10/1959

Engenheiro Mecânico Aeronáutico

José Ricardo Vasconcellos de Moraes

024.919.398-19

N/A

22/10/1976

Analista de Sistemas

Rodrigo de Melo Galesi

N/A

Pertence apenas à Diretoria

Economista

425.685.100-30

Administrador de Empresas

19/03/1945

Advogado

404.464.170-68

José Carlos Penteado Masagão

019.091.698-20

06/07/1985

Administrador de Empresas

Piero Lara Rosatelli

344.775.238-66

N/A

08/05/1962

Arnaldo José Lewis e Sá Filho

N/A

18/04/1983

Publicitária

Bruna Alves Silvestro Franco

311.888.388-06

N/A

30/10/1972

Administrador de Empresas

Oscar Teixeira Bastos Junior

666.433.174-87

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

13 - Diretor Presidente / Diretor de
Relações com Investidores

Descrição de outro cargo / função

08/06/1964

Cargo eletivo ocupado

Carlos Alberto de Castro Dutra

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

100.00%

0

100.00%

2

100.00%

2

0.00%

1

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

1

0.00%

3
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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Profissão

CPF

Engenheiro Mecânico

718.525.496-53

Administradora de Empresas

345.826.028-51

24/07/1971

Administradora de Empresas

Magali Rogéria de Moura Leite

019.732.627-70

N.A.

27/03/1987

Bárbara Alvim Raymundo

N/A

30/11/1967

Luis Augusto Lobão Mendes

N/A

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

Publicitário

047.727.598-24

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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Rodrigo de Melo Galesi - 177.566.168-71

PÁGINA: 239 de 331

Formado em economia em 1987 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Dutra atua há 24 anos no setor farmacêutico. Em março 2015 assumiu como Diretor Comercial do Grupo InterPlayers com a
missão de incrementar a atuação da empresa no setor de Higiene e Beleza. Antes de ingressar no Grupo, foi Vice-Presidente de Operações na Brasil Pharma no período de Janeiro de 2012 a outubro de 2013. Entre
suas atividades, destaque para a melhoria das condições comerciais com os principais fornecedores. O executivo também trabalhou na Drogasil como Diretor de Compras e foi o responsável pelo crescimento nas
categorias de Higiene e Beleza da companhia e pelo desenvolvimento de melhores condições comerciais com os principais laboratórios do país. Por 16 anos, Dutra atuou na Distribuidora de Medicamentos Santa
Cruz como Diretor Geral na área de Finanças.O Sr. Carlos Dutra não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Carlos Alberto de Castro Dutra - 425.685.100-30

Experiência profissional / Critérios de Independência

N.A.

23/04/1964

Fernando Guerino Cascardo

N/A

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração
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Diretor de Varejo (CRO) da Interplayers desde 2021, lidera a área responsável pelas plataformas Transacionais, Portal da Drogaria, Mais Clientes, Mais Clientes PRO e Varejo 4.0.
Iniciou sua carreira na área de varejo há 20 anos em empresas como Walmart e Carrefour, sendo responsável pela expansão da unidade de negócio Farma destas duas empresas. Ele também tem experiência
anterior em indústrias Farmacêuticas como Bristol Myers Squibb, Schering Plough e Cimed. Graduado em Administração de Empresas pela UFPE com especialização em Varejo pela USP-FIA.
O Sr. Oscar Teixeira não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Oscar Teixeira Bastos Junior - 666.433.174-87

O Sr. José Ricardo é formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em engenharia mecânica aeronáutica, tendo realizado cursos de extensão na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem mais de 35 ano de
experiência e é o atual CFO da Interplayers desde 2020. Foi o sócio fundador e atuou como consultor financeiro e fornecedor SAAS da FinCon Informatica Ltda de 2009 a 2020. Entre 2007 e 2009 foi
superintendente pela área de back office operacional e controladora, TI e Sistemas na Reliance DTVM e Reliance Asset Management. Atuou como consultor para mesa de Operações e Controladora no Banco Real
e Banco Sudameris de 2005 a 2007. Sócio fundador do Bankware S/A, onde permaneceu de 1993 a 2005. Foi gerente de planejamento no do Itaú BBA em 1992, VP controller no Royal Bank of Canada de 1988 a
1992, trainee em 1982 no Citibank e Account Officer no Corporate Banking de 1982 a 1992.
O Sr. José Ricardo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

José Ricardo Vasconcellos de Moraes - 024.919.398-19

Formado em Análise de Sistemas em 1999, pela Universidade Paulista, Pós Graduado em Gerenciamento de Projetos com Práticas PMI em 2005, pela Faculdade de Informática e Administração Paulista e MBA em
Gestão Estratégica e Econômica de Mercados em 2010, pela Fundação Getúlio Vargas. Rodrigo Galesi atua há mais de 24 anos na gestão da área de TI, sendo que em julho 2019 assumiu como Diretor de TI e
Produtos do Grupo InterPlayers com a missão de ter participação direta na construção da estratégia de expansão dos negócios e produtos de inovação, e iniciativas de transformação digital da Companhia. Antes de
ingressar no Grupo, foi Diretor de TI e Operações na Funcional Health Tech no período de agosto de 2014 a dezembro de 2018. O executivo também trabalhou na International Parer como Gerente sênior de portfólio
de projetos e foi o responsável pela estruturação do escritório de projetos - PMO e gestão da equipe em múltiplas plantas, atuando na Atos Brasil como Gerente Sênior de Consultoria. O Sr. Rodrigo Galesi não
ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da ICVM 617/19
O Sr. Rodrigo de Melo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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Formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1987, Arnaldo Sá ingressou no setor farmacêutico na década de 90. Especialista em Logística e Tecnologia da
Informação, em 2002 o executivo liderou a criação de um grupo de empresas com o objetivo de integrar empresas da cadeia de saúde por meio de soluções de marketing e logística, em um modelo colaborativo e
sustentável. Como Presidente da InterPlayers, é responsável pelo direcionamento e acompanhamento dos negócios. Antes de empreender o novo negócio, Arnaldo Sá foi diretor comercial da Santa Cruz
Distribuidora de Medicamentos, na qual liderou a área comercial, vendas, compras, marketing e logística. A InterPlayers é a primeira empresa do país a desenvolver soluções que integram e garantem um maior
relacionamento comercial e mercadológico entre a indústria farmacêutica e o varejo conectando, aproximadamente, 50 mil farmácias a 200 distribuidoras. O Sr. Arnaldo José não ocupa cargos em outras sociedades
ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Arnaldo José Lewis e Sá Filho - 404.464.170-68

Formada em Marketing pela UNISA em 2004, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, com mais de 20 anos de experiência, tendo atuado como gerente de Solução e Marketing
na Companhia entre 2008 e 2010, como Gerente de Operações da Companhia entre 2011 e 2015, como Gerente de Negócios entre 2016 e 2018 e atualmente é Diretora Comercial e de Operações na Companhia.
A Sra. Bruna Alves não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Bruna Alves Silvestro Franco - 311.888.388-06
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O Sr. Luis Augusto é Professor de Estratégia e Governança da HSM Educação Executiva; Sócio fundador e diretor da Growth Strategy Consultores & Associados; Mestre em Engenharia de Produção, pela
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Especialista em Gestão pela Qualidade, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET; Especialista em Política Estratégica, pela Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra – ADESG; Graduado em Engenharia Mecânica, pela Universidade de Itaúna, 1992. Atualmente faz parte dos conselhos do (i) Grupo Lunelli; (ii) GAM Distribuidora; (iii)
Urbano Alimentos; (iv) BRZ Empreeedimentos; (v) Sura Seguros Brasil, (vi) Senior Sistemas, (vii) ABC Distribuidora; e (viii) Supermercados Koch.
O Sr. Luis Augusto ocupa cargos na Strategic Planning Society, IBGC, e Expert Agile Coach.
O Sr. Luis é conselheiro independente, eleito de acordo com os critérios de independências estabelecidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, no Regimento Interno do Conselho de
Administração e no Estatuto Social.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Luis Augusto Lobão Mendes - 718.525.496-53

Piero Rosatelli - Sócio-Diretor da Oria desde 2011, é o principal responsável pela originação e execução dos investimentos e pela liderança da direção geral da Oria. Piero ingressou na empresa antes do lançamento
do Fundo I e liderou os investimentos da empresa no Fundo I, Fundo II e Fundo III.
Ele foi membro do Conselho da Tolife, Argo e da Zenvia antes de suas saídas. Liderando ativamente o IPO da Zenvia na NASDAQ.
Iniciou sua carreira em investimentos em tecnologia há treze anos e esteve envolvido em mais de vinte transações de tecnologia. Ele também tem experiência anterior em banco de investimento e planejamento
estratégico e financeiro na varejista C&A. Graduado e mestre em administração de empresas pelo Insper. O Sr. Piero Lara Rosatelli não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.]
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Piero Lara Rosatelli - 344.775.238-66

Formado em Direito em 1968 pela Universidade de São Paulo e Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tendo atuado durante a sua vida profissional como
Advogado, bem como Diretor, além de Membro do Conselho de Administração de Empresas Nacionais de vários ramos industriais e de prestação de serviços. Em abril de 2018 foi eleito Membro Efetivo do Conselho
de Administração da Interplayers e reeleito nos exercícios posteriores, estando acompanhando o desenvolvimento da empresa desde então. Trabalhou por 19 anos na então Companhia Suzano de Papel e Celulose
onde ocupou, ao final do seu período, uma das Vice-Presidências (Assuntos Jurídicos e Novos Negócios), bem como atuou como seu representante no Conselho de Administração da Politeno Indústria e Comércio
S.A., tendo atuado como Presidente do Órgão. Trabalhou, anteriormente, como advogado da Companhia Nitroquímica Brasileira (Grupo Votorantim) e Diretor Adjunto da TDE – Tenenge Engenharia S.A., pertencente
ao então Grupo Tenenge, um dos maiores na área de montagens industriais do país. Atualmente é Sócio do Escritório Masagão – Advocacia.
O Sr. José Masagão não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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Sua formação inclui Master em Governança na Nova Economia – GoNew,2021; Executive Program Strategy&Organization – Stanford,2015; MBA Gestão Empresarial - IBMEC e Pós-Graduação em Análise
Econômica – UFRJ. Possui uma extensa experiência como executiva e conselheira nos setores de saúde, energia, telecom, mídia, editorial e serviços liderando as áreas de finanças, RI, supply chain, M&A,
tesouraria, controladoria, contabilidade, fiscal, FP&A, jurídico, TI e RH. Até agosto de 2021, ocupou a Diretoria Executiva de Finanças na BP – A Beneficência Portuguesa de SP; sua trajetória inclui também Grupo
Bandeirantes de Comunicação (VP Adm e Finanças); Claro (Diretora Executiva de Supply Chain); LIQ ex-Contax (Diretora de Finanças Global); SantaCruz Dist de Medicamentos (CFO) e Organizações Globo. Como
conselheira sua experiência conta com os cargos de Conselheira Fiscal na Via Varejo desde abril de 2021, Conselheira Fiscal na Tecnisa desde setembro de 2020, Conselheira de Administração independente em
Furnas desde novembro de 2018, Conselheira Fiscal Suplente MAM desde agosto de 2020, Conselheira de Administração do IBEF de março de 2019 a fevereiro de 2021, Conselheira Curadora da Fundação Dorina
Nowill | Coord Comitê Governança Corp de janeiro de 2018 a janeiro de 2019.
A Sra. Magali Leite não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
A Sra. Magali é conselheira independente, eleita de acordo com os critérios de independências estabelecidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, no Regimento Interno do Conselho de
Administração e no Estatuto Social.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Magali Rogéria de Moura Leite - 019.732.627-70

Bárbara Alvim é uma analista sênior e sócia da Ória desde 2018. De 2016 a 2018, ela atuou como desenvolvedora de projetos para uma fintech de crédito para varejo na Captalys. De 2010 a 2015, Bárbara era
Managing Partner na Trindade Investimentos, Venture Capital e Distressed Assets, responsável pela análise de investimentos em tecnologia e start-ups. Bárbara possui formação especialização em M&A pela FGV –
Fundação Getúlio Vargas.
A Sra. Bárbara Alvim não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Bárbara Alvim Raymundo - 345.826.028-51
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Arnaldo José Lewis e Sá Filho - 404.464.170-68

N/A

Bruna Alves Silvestro Franco - 311.888.388-06

N/A

Oscar Teixeira Bastos Junior - 666.433.174-87

N/A

José Ricardo Vasconcellos de Moraes - 024.919.398-19

N/A

Rodrigo de Melo Galesi - 177.566.168-71

N/A

Carlos Alberto de Castro Dutra - 425.685.100-30

Tipo de Condenação

N/A

Fernando Guerino Cascardo - 047.727.598-24

N/A

Magali Rogéria de Moura Leite - 019.732.627-70

N/A

Bárbara Alvim Raymundo - 345.826.028-51

N/A

Luis Augusto Lobão Mendes - 718.525.496-53

N/A

Piero Lara Rosatelli - 344.775.238-66

N/A

José Carlos Penteado Masagão - 019.091.698-20

N/A

Descrição da Condenação
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O Sr. Fernando Cascardo é publicitário e especialista em Marketing e Administração de Empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Com 25 anos de experiência em marketing e trade de
saúde, sendo 19 neste segmento, Cascardo é responsável pela gestão das áreas de inteligência de mercado, marketing, CRM e desenvolvimento de novos negócios do Grupo. Experiência na coordenação
estratégica entre áreas e unidades de negócios para a gestão do planejamento estratégico e integrações advindas dos M&A’s (Mergers and acquisitions).
O Sr. Fernando Cascardo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Fernando Guerino Cascardo - 047.727.598-24
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Paulo César Domingues Chagas

N/A

192.672.318-04

Natalino Barioni Junior

Auditor

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Empresário

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Administradora de
Empresas

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Coordenador do Comitê (Efetivo)

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

16/09/2021

18/03/1964

16/09/2021

22/05/1950

16/09/2021

24/07/1971

Data eleição

Data de
nascimento

0

16/09/2021

0

16/09/2021

0

16/09/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

2 anos

100.00%

2 anos

100.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Natalino Barioni Junior - 192.672.318-04
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Sua formação inclui Master em Governança na Nova Economia – GoNew,2021; Executive Program Strategy&Organization – Stanford,2015; MBA Gestão Empresarial - IBMEC e Pós-Graduação em Análise
Econômica – UFRJ. Possui uma extensa experiência como executiva e conselheira nos setores de saúde, energia, telecom, mídia, editorial e serviços liderando as áreas de finanças, RI, supply chain, M&A,
tesouraria, controladoria, contabilidade, fiscal, FP&A, jurídico, TI e RH. Até agosto de 2021, ocupou a Diretoria Executiva de Finanças na BP – A Beneficência Portuguesa de SP; sua trajetória inclui também Grupo
Bandeirantes de Comunicação (VP Adm e Finanças); Claro (Diretora Executiva de Supply Chain); LIQ ex-Contax (Diretora de Finanças Global); SantaCruz Dist de Medicamentos (CFO) e Organizações Globo.
Como conselheira sua experiência conta com os cargos de Conselheira Fiscal na Via Varejo desde abril de 2021, Conselheira Fiscal na Tecnisa desde setembro de 2020, Conselheira de Administração
independente em Furnas desde novembro de 2018, Conselheira Fiscal Suplente MAM desde agosto de 2020, Conselheira de Administração do IBEF de março de 2019 a fevereiro de 2021, Conselheira Curadora
da Fundação Dorina Nowill | Coord Comitê Governança Corp de janeiro de 2018 a janeiro de 2019.
A Sra. Magali Leite não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
A Sra. Magali é conselheira independente, eleita de acordo com os critérios de independências estabelecidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, no Regimento Interno do Conselho de
Administração e no Estatuto Social.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Magali Rogéria de Moura Leite - 019.732.627-70

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

036.403.698-23

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Membro Independente do Conselho de Administração

019.732.627-70

Magali Rogéria de Moura Leite

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Natalino Barioni Junior - 192.672.318-04

N/A

Magali Rogéria de Moura Leite - 019.732.627-70

Tipo de Condenação

N/A

Paulo César Domingues Chagas - 036.403.698-23

N/A

Descrição da Condenação
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O Sr. Paulo César é formado em 1986 pela Faculdade Oswaldo Cruz (SP) em Ciências Contábeis, atua há 37 anos no mercado de auditoria independente, sendo auditor certificado pela CVM – Comissão de
Valores Mobiliários. Em 1995 fundou a Adviser, empresa de auditoria independente que em 2011 passou a integrar a DFK International, entidade global com mais de 50 anos de existência e atuação em mais de 90
países, sendo seu representante no Brasil. É responsável pelo direcionamento e acompanhamento dos negócios, atuando como sócio de auditoria e sócio líder na Área de Fusões e Aquisições, com trabalhos
realizados no Brasil e no exterior. Anteriormente a Adviser, atuou como auditor por 10 anos na KPMG Auditores Independentes, em auditorias de indústrias, instituições financeiras e empresas de comércio e
serviços. O Sr. Paulo César não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Paulo César Domingues Chagas - 036.403.698-23

O Sr. Natalino é fundador da SevenPDV e da Siena Innova, empresário, e possui mais de 50 anos de atuação no setor de tecnologia da informação e mais de 30 anos no segmento de saúde e bem-estar. Iniciou
seu histórico profissional em empresas como Prodesp, Antarctica (atual Ambev), Transbrasil e Papel Simão e participou em grupos de trabalho de entidades como Sucesu onde adquiriu forte experiência em
tecnologia e gestão. Em 1988, empreendeu no segmento de saúde desenvolvendo soluções de ERPs e Automação Comercial para distribuidoras de medicamentos e farmácias, tendo criado a primeira solução de
visitação médica no país. Nos anos 2000, evoluiu o modelo para Meios de Pagamento, tendo como clientes Visa, Master Card e American Express com projetos de sucesso em 11 países, dentre eles: Estados
Unidos, Austrália, China, Índia e México. Em 2003, ampliou o foco para programas de fidelização, tendo criado o primeiro programa de apoio ao tratamento promovido pela Indústria Farmacêutica, transformando a
SevenPDV no maior provedor desta solução para o mercado nacional. Em meados de 2015, com a incorporação da SevenPDV pela Interplayers, participou do processo de transição, e passou a prestar serviços de
consultoria externa no direcionamento da Companhia para modelo o Ambidestro, que agilizou e promoveu a inovação e escalabilidade, e no posicionamento estratégico da Interplayers como Hub de Negócios da
Saúde e Bem-Estar.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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Não aplicável.

Observação

GERENTE COMERCIAL

Paulo Vinícius Soares e Sá

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Arnaldo José Lewis e Sá Filho

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

509.957.310-04 Interplayers Soluções Integradas S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

05.347.060/0006-03

PÁGINA: 245 de 331

05.347.060/0006-03 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

404.464.170-68 Interplayers Soluções Integradas S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não havia 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
Apólice de Seguro para Responsabilidade Civil
A Companhia mantém apólice de seguro para responsabilidade civil de diretores e administradores da
Companhia e de suas subsidiárias (“Seguro D&O”), em condições usuais de mercado, visando garantir
aos seus administradores, diretores e/ou conselheiros, o reembolso dos valores pagos a título de
indenização, decorrentes de reparação de eventuais danos causados pelo segurado a terceiros ou à
própria Companhia, enquanto no exercício regular de suas funções profissionais.
O Seguro D&O (vigente até 1º de fevereiro de 2022) foi contratado junto à Liberty Seguros S.A.
(“Seguradora”), com limite máximo de garantia de R$ 10 milhões. O valor do prêmio total desta apólice
é de R$ 18.388,76.
O Seguro D&O conta com: (i) Cobertura A: por meio da qual a Seguradora se obriga a pagar aos
segurados (ou terceiros beneficiários) as perdas indenizáveis resultantes de uma reclamação coberta,
até o limite máximo de garantia da apólice (ou limite máximo de indenização específico da cobertura);
e (ii) Cobertura B: por meio da qual a Seguradora se obriga a reembolsar à Companhia as perdas
indenizáveis incorridas com reclamações cobertas propostas contra os segurados, nos casos em que a
Companhia tenha previamente os indenizado, até o limite máximo de garantia da apólice (ou limite
máximo de indenização específico da cobertura). Além disso, foram contratadas extensões de
coberturas e dentre elas está a cobertura adicional para multas e penalidades cíveis e administrativas
cujo limite máximo de garantia é de R$ 2.500.000,00.
O Seguro D&O ainda garante cobertura para reclamações feitas após o período de vigência por um
prazo complementar de 36 meses sem cobrança adicional de prêmio, após o qual há cobertura para
reclamações feitas por um prazo suplementar de até 36 meses, dependendo de cobrança adicional de
prêmio.
Não estão cobertos pelo Seguro D&O atos ou fatos danosos que sejam do conhecimento dos segurados
anteriormente à vigência da apólice, assim como riscos cibernéticos.
A Companhia esclarece que os valores garantidos pelo Seguro D&O podem ser insuficientes para
garantir a indenização de eventuais danos causados a terceiros e à Companhia.
Contratos de Indenidade
A Companhia estuda aprovar, previamente ao lançamento de sua oferta pública inicial de ações, a
celebração de contratos de indenidade junto a seus administradores, por meio dos quais a Companhia
se comprometeria a pagar, indenizar, reembolsar ou mesmo adiantar recursos para fazer frente a
determinadas despesas relacionadas a processos arbitrais, judiciais, administrativos ou outros atos que
envolvam seus administradores no exercício de suas atribuições ou poderes. Quando celebrados tais
contratos, este Formulário de Referência será atualizado para incluir seus termos e condições nos itens
aplicáveis.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes
Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos três últimos
anos, (i) data de realização; (ii) eventuais casos de instalação em segunda convocação; e (iii) quórum
de instalação:
Evento

Data

Quórum de
instalação

Instalação em
segunda convocação

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

17/04/2018

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

11/04/2019

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

08/04/2020

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

02/02/2021

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

15/04/2021

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

30/06/2021

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

14/09/2021

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

15/09/2021

100%

Não

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

16/09/2021

100%

Não

Segmento do Novo Mercado
A Companhia sujeita-se também às regras do Regulamento do Novo Mercado. Em 2000, a B3 introduziu
três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança corporativa,
denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a seguir
voluntariamente 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 companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras
mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a: emitir
apenas ações ordinárias; manter em circulação, no mínimo, (i) 25% do capital social; ou (ii) 15% do
capital social, desde que o volume financeiro médio diário de negociação (ADTV) das ações de emissão
da Companhia se mantenha igual ou superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais),
considerados os negócios realizados nos últimos 12 (doze) meses; constituir um Comitê de Auditoria;
aprovar regimento interno do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento; instituir
área de controles internos na Companhia, entre outros. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da
assinatura de contrato entre a Companhia e a B3, além da adaptação do estatuto social da Companhia
de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. 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.
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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, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado
A Companhia possui política de remuneração formalmente aprovada pelo Conselho de Administração
em 14 de setembro de 2021, disponível na página de relação com investidores da Companhia
(www.interplayers.com/ri) (“Política de Remuneração”). Não obstante, os objetivos e práticas de
remuneração da Companhia, estão alinhados às práticas de mercado, com o intuito de atrair e reter
talentos e bons profissionais que demonstrem qualificação, competência e perfil alinhado às
características e necessidades da Companhia.
A Companhia determina as remunerações de seus profissionais de acordo com: (a) as funções e
responsabilidades de cada um; (b) o padrão de outros executivos e profissionais; e (c) o desempenho
coletivo das equipes, no que tange as metas operacionais e de lucratividade.
(b)

Composição da remuneração

(i)

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é dividida em: (i) remuneração fixa, a qual
é alinhada com práticas de mercado; e (ii) plano de assistência médica executiva, sendo este de adesão
opcional. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração são obrigatoriamente
reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de sua função.
Diretoria Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária têm sua remuneração dividida em: (i) remuneração fixa alinhada
às práticas de mercado para posições de complexidade similar; (ii) remuneração variável atrelada a
gatilhos mínimos de desempenho corporativo e ajustadas de acordo com desempenho individual e das
áreas sob gestão, assim como entregas estratégicas, sendo que parte desta é paga no exercício
subsequente, na ordem de 30% e 70%, respectivamente; e (iii) pacote de benefícios composto de plano
de assistência médica, aos diretores e dependentes cobertos, e seguro de vida. Adicionalmente, os
membros da Diretoria são obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia
necessárias ao desempenho de sua função.
Comitês
Todos os membros do Comitê de Auditoria são elegíveis a uma remuneração fixa mensal.
Adicionalmente, os membros dos Comitês são obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de
locomoção e estadia necessárias ao desempenho de sua função.
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(ii)

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta o montante de cada elemento na composição da remuneração total para os
três últimos exercícios sociais:

2020

Remuneração fixa

Remuneração
variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

0

0

0

0

Diretoria Estatutária

2.659.206

1.324.172

N/A

3.983.378

Comitê de Auditoria

N/A

N/A

N/A

N/A

2019

Remuneração fixa

Remuneração
variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

0

0

0

0

Diretoria Estatutária

2.243.064

738.702

N/A

2.981.766

Diretoria Não-Estatutária

514.947

127.420

N/A

642.367

Comitê de Auditoria

N/A

N/A

N/A

N/A

2018

Remuneração fixa

Remuneração
variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

0

0

0

0

Diretoria Estatutária

2.206.176

N/A

N/A

2.206.176

Diretoria Não-Estatutária

279.283

N/A

N/A

279.283

Comitê de Auditoria

N/A

N/A

N/A

N/A

(iii)

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado pela
Assembleia Geral de Acionistas, estando a remuneração global máxima para tal público atendendo aos
limites impostos pelo artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, assim como a remuneração individual
dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
A remuneração total alvo individual dos Diretores Estatutários é determinada pelo Conselho de
Administração, pautadas em referências de mercado para posições de complexidade similar, podendo
ser utilizadas na comparação empresas de Tecnologia ou do mercado geral, de acordo com a função.
O Conselho de Administração também é responsável por determinar, anualmente, o índice de reajuste
de honorários fixos. A remuneração variável, é calculada como um múltiplo da remuneração fixa, sendo
o critério acima também aplicável para este componente de remuneração.
Em exercícios sociais anteriores a 2020, a Companhia possuía Diretoria Não-Estatutária, porém não
possui mais.
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(iv)

Razões que justificam a composição da remuneração

As razões que justificam a composição da remuneração paga aos administradores da Companhia são
incentivos para a melhoria de sua gestão e a retenção de executivos, visando ganho pelo compromisso
de resultados de curto e longo prazo.
(v)

Existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não aplicável.
(c)

Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na

determinação de cada elemento da remuneração
Os principais indicadores de desempenho da Companhia e dos administradores são, desde o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020: a Receita Bruta, Lucro Bruto e EBTIDA. A remuneração
dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, não é impactada por indicadores de desempenho.
(d)

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho
Parcela significativa do valor total pago aos Diretores é recebida na forma de remuneração variável, a
qual é consideravelmente impactada pelos indicadores de desempenho acordados junto ao Conselho de
Administração no exercício, levando-se em conta os resultados realizados no exercício quando
comparado ao orçamento anual da companhia.
(e)

Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de

curto, médio e longo prazo
O formato da remuneração acima descrita procura incentivar os colaboradores da Companhia a
buscarem os melhores resultados nos negócios por ela realizados.
A política de remuneração de curto prazo da Companhia (bônus anual) tem como objetivo principal alinhar
o interesse dos Diretores com os dos acionistas, atribuindo uma remuneração total e respectivos
componentes compatíveis com as melhores práticas observadas nos mercados de atuação da Companhia.
Além disso, os membros da Diretoria são elegíveis à participação nos lucros e resultados, o que, no
entendimento da Companhia, está alinhado aos objetivos de curto, médio e longo prazos, bem como
de geração de valor para os acionistas, compartilhando os riscos e os resultados entre os executivos da
Companhia, visto que está atrelada a indicadores financeiros e estratégicos, definidos a cada exercício,
em linha com o plano de negócios da Companhia.
(f)

Existência

de

remuneração

suportada

por

subsidiárias,

controladas

ou

controladores diretos ou indiretos
A Companhia é responsável pelo pagamento da totalidade da remuneração dos membros da
Administração da Companhia. Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos.
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(g)

Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.
(h)

Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i)

Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando

de que forma participam
Com base na Política de Remuneração, o Conselho de Administração formulará a Proposta da
Administração para a remuneração anual global dos administradores a ser submetida à aprovação pela
Assembleia Geral de Acionistas, observado o disposto no artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e
na Instrução CVM nº 481/2009.
Caberá ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de
Administração, dos membros dos Comitês instituídos pelo Conselho de Administração, bem como a
remuneração dos Diretores.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, respeitando os valores mínimos estabelecidos em lei.
(ii)

Critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,

indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em
caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
Diretores estatutários têm remuneração definida com base em pesquisas de mercado periódicas, com
vistas a identificar os parâmetros de remuneração no segmento de atuação da Companhia e, caso
necessário, são contratadas empresas de consultoria especializadas no tema em questão.
(iii)

Com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação

da política de remuneração do emissor
O Conselho de Administração da Companhia é responsável pela implementação, supervisão e revisão
periódica da Política de Remuneração.
O Conselho de Administração avaliará anualmente o alinhamento da Política às práticas de mercado, a
fim de identificar discrepâncias significativas com relação a empresas similares e propor os ajustes e
revisões necessários.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,66

4,75

0,00

8,41

Nº de membros remunerados

1,66

4,75

0,00

6,41

380.000,00

3.018.000,00

0,00

3.398.000,00

Benefícios direto e indireto

16.792,56

210.345,00

0,00

227.137,56

Participações em comitês

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.500,00

1.886.250,00

0,00

2.073.750,00

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

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021

Pós-emprego

0,00

311.641,00

0,00

311.641,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.
O Benefício Pós-Emprego tratase de indenização e assistência
médica mensal após a saída de
membro da Diretoria
(proporcional 7 meses).

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

5.426.236,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

592.292,56

6.018.528,56

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

4,58

0,00

7,58

Nº de membros remunerados

0,00

4,58

0,00

4,58

Remuneração fixa anual
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Salário ou pró-labore

0,00

2.659.206,00

0,00

2.659.206,00

Benefícios direto e indireto

0,00

167.072,00

0,00

167.072,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.324.172,00

0,00

1.324.172,00

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

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021

Pós-emprego

0,00

222.107,00

0,00

222.107,00

Cessação do cargo

0,00

99.860,00

0,00

99.860,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.
O Benefício Pós-Emprego tratase de indenização e assistência
médica mensal após a saída de
membro da Diretoria
(proporcional 5 meses), mais
multa devido a quebra de
contrato.

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

4.472.417,00

0,00

Observação

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Total da remuneração

0,00

4.472.417,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

3,75

0,00

6,75

Nº de membros remunerados

0,00

3,75

0,00

3,75

Salário ou pró-labore

0,00

2.243.064,00

0,00

2.243.064,00

Benefícios direto e indireto

0,00

115.515,00

0,00

115.515,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

634
PÁGINA: 254 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

738.702,00

0,00

738.702,00

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

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

72.488,00

0,00

72.488,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.
O Benefício Pós-Emprego tratase de indenização e multa
devido a quebra de contrato
com membro da Diretoria.

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

3.169.770,00

0,00

Observação

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Total da remuneração

0,00

3.169.770,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

4,00

0,00

7,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.206.176,00

0,00

2.206.176,00

Benefícios direto e indireto

0,00

149.286,00

0,00

149.286,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

2.355.462,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.
0,00

2.355.462,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2021)
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

3,66

4,75

0

8,41

Nº de membros remunerados

1,66

4,75

0

6,41

0

293.100

0

293.100

0

2.034.750

0

2.034.750

0

1.758.250

0

1.758.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2020
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

3

4,58

0

7,58

Nº de membros remunerados

0

4,58

0

4,58

0

221.972

0

221.972

0

1.571.921

0

1.571.921

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0

1.331.566

0

1.331.566

Valor
efetivamente
reconhecido
resultado do exercício social

0

1.324.172

0

1.324.172

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0

0

0

0

Valor
efetivamente
reconhecido
resultado do exercício social

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

no

Participação nos resultados
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

no
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2019
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

3

3,75

0

6,75

Nº de membros remunerados

0

3,75

0

3,75

0

213.962

0

213.962

0

1.479.500

0

1.479.500

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0

1.283.518

0

1.283.518

Valor
efetivamente
reconhecido
resultado do exercício social

0

738.720

0

738.720

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0

0

0

0

Valor
efetivamente
reconhecido
resultado do exercício social

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

no

Participação nos resultados
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

no

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

3

4

0

7

Nº de membros remunerados

0

4

0

4

0

599.082

0

599.082

0

1.198.164

0

1.198.164

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0

1.198.164

0

1.198.164

Valor
efetivamente
reconhecido
resultado do exercício social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0

0

0

0

Valor
efetivamente
reconhecido
resultado do exercício social

0

0

0

0

Bônus
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

no

Participação nos resultados
Valor mínimo
remuneração

previsto

no

plano

de

Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

no
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Item não aplicável, haja vista que a Companhia não possui planos de remuneração baseados em ações.
A Companhia estuda aprovar, previamente ao lançamento de sua oferta pública inicial de ações, um
plano de incentivo de longo prazo em benefício de seus administradores e/ou os prestadores de serviço
e/ou empregados de nível gerencial ou que desempenhem função relevante na Companhia. Quando
aprovado, este Formulário de Referência será atualizado para conter seus termos e condições nos itens
aplicáveis.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5 - Remuneração baseada em ações
Nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos seus administradores e não
houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia nos três
últimos exercícios sociais.
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 - Opções em aberto
Não aplicável, tendo em vista que não havia qualquer opção em aberto detida pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária da Companhia ao final do último exercício social.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Opções exercidas e ações entregues
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia
aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos
administradores da Companhia nos três últimos exercícios sociais.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Precificação das ações/opções
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 três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 - Participações detidas por órgão
Nenhum membro da Administração da Companhia detinha, em 31 de dezembro de 2020, participações
em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia.
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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
A Companhia não patrocina plano de previdência em benefício de seus administradores.
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3,75
815.220,00
326.196,00
845.272,00

4,58

843.756,00

225.078,00

976.510,26

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Observação

3,75

31/12/2019

4,58

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

4,00

4,00

588.865,50

408.000,00

764.736,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

31/12/2019

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

31/12/2018

Conselho de Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Versão : 1
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do 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
A Companhia, a fim de dar maior segurança aos membros da Diretoria, bem como a fim de atrair
profissionais altamente qualificados, prevê contratualmente algumas hipóteses de recebimento de
indenização em caso de demissão e/ou destituição do cargo, exceto se o desligamento for voluntário.
Neste contexto, o contrato para exercício do cargo de Diretor Estatuário prevê a obrigação de não
concorrência prevista pelo Diretor, o que deverá perdurar (i) enquanto este exercer cargo na
administração da Companhia e/ou das subsidiárias; e (ii) por um período adicional de 3 (três) meses
após o momento em que o Diretor deixar de exercer cargo na administração da Companhia e/ou das
Subsidiárias, durante o qual o Diretor terá direito a receber sua remuneração, sem nenhum benefício,
como contrapartida suficiente e razoável às obrigações de não concorrência por ele assumidas nos
termos deste Contrato.
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, todos os Diretores estatutários da Companhia
detém o mecanismo de remuneração supramencionado.
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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
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31/12/2020

0%

58%

0%

Exercício social encerrado em 31/12/2019

0%

66%

0%

Exercício social encerrado em 31/12/2018

0%

63%

0%
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Os administradores e membros do conselho fiscal da Companhia não recebem qualquer remuneração
em virtude de qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não recebem remuneração de seus
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de suas controladas nos três
últimos exercícios sociais.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Plano de Incentivo de Longo Prazo
A Companhia estuda aprovar, previamente ao lançamento de sua oferta pública inicial de ações, um
plano de incentivo de longo prazo em benefício de seus administradores e/ou os prestadores de serviço
e/ou empregados de nível gerencial ou que desempenhem função relevante na Companhia. Quando
aprovado, este Formulário de Referência será atualizado para conter seus termos e condições nos itens
aplicáveis.
Além das informações descritas acima, não há outras informações que a Companhia julgue relevantes
e pertinentes a esta seção 13 que não tenham sido divulgadas nos itens acima.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrições dos recursos humanos
(a)
Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
As tabelas abaixo demonstram o número de empregados da Companhia em 30 de junho de 2021 e 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018, divididos por localização geográfica.

Atividade

30/06/2021
SP

Total

Corporativo

352

352

Contact Center

322

322

Equipe de Campo

91

91

765

765

Total

Atividade

31/12/2020
SP

Total

Corporativo

294

294

Contact Center

307

307

Equipe de Campo

78

78

679

679

Total

Atividade

31/12/2019
SP

Total

Corporativo

254

254

Contact Center

312

312

Equipe de Campo

166

166

Total

732

732

Atividade

31/12/2018
SP

Total

Corporativo

267

267

Contact Center

236

236

Equipe de Campo

162

162

Total

665

665
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

(b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
As tabelas abaixo demonstram o número de empregados terceirizados da Companhia em 30 de junho
de 2021 e 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, divididos por localização geográfica.
30/06/2021

Atividade

SP

Portaria

06

06

Total

06

06

31/12/2020

Atividade

SP

Total

Portaria

06

06

Total

06

06

31/12/2019

Atividade

SP

Total

Portaria

06

06

Total

06

06

31/12/2018

Atividade

(c)

Total

SP

Total

Portaria

06

06

Total

06

06

Índice de rotatividade
30/06/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

4,06%

3,80%

5,18%

2,40%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 - Alterações relevantes - recursos humanos
x

Em março de 2020, por conta da Pandemia, 100% da nossa operação foi transferida para
atividades Home Office.

x

Em 2020, implantamos o processo de roteirização de Vale Transporte que resultou em uma
economia mensal no benefício de R$ 25.520.

x

Em 2020, renegociamos o nosso contrato com o fornecedor de benefícios (VR, VA e VT),
resultando em uma economia mensal de aproximadamente R$ 10.642.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

Política de salários e remuneração variável

A Companhia dispõe de Política de Cargos e Salários e Política de Remuneração Variável com objetivo
de estabelecer prazos e procedimentos específicos para ambos os processos, a fim de garantir em
tempo hábil o cumprimento adequado de todos os procedimentos necessários.
(b)

Política de benefícios

A Companhia possui uma política unificada de benefícios determinando as regras de elegibilidade para
cada item. São disponibilizados aos colaboradores os seguintes benefícios:
x

Vale Refeição;

x

Vale Transporte ou Estacionamento;

x

Vale Alimentação;

x

Assistência Médica;

x

Assistência Odontológica;

x

Cartão Farmácia;

x

Seguro de Vida;

x

Programa de Participação de Resultados; e

x

Programa de Apoio (promovendo assistência financeira, jurídica, psicológica e assistência
social).

(c)
Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores, identificando: (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii)
preço de exercício; (iv) prazo de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo
plano
A Companhia não possui referido plano, seja neste exercício ou em exercícios sociais anteriores.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A empresa possui vinculação com os Sindicatos Sintratel – Sindicato dos Trabalhadores em
Telemarketing em Empregados em Empresas de Telemarketing da Cidade de São Paulo e Grande São
Paulo e Sindeepres – Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros,
Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de
Avisos do Estado de São Paulo.
A empresa possui um relacionamento pacífico com ambos os sindicatos.
A data base dos dois sindicatos é janeiro, os reajustes salariais de 2021 foram Sintratel 4,52% e
Sindeepres 4,31%, já aplicados aos contratos de trabalho vigentes.
Nos últimos 03 (três) anos não houve greve dos referidos sindicatos.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 14.
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0
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

16/09/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

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
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte
O Acordo de Acionistas foi originalmente celebrado entre Pharma Link Participações S.A. (“Pharma Link”)
e Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda. (“Holding Fundadores”), como partes, e Arnaldo
José Lewis e Sá Filho, Fernando Guerino Cascardo e Pharma Link Administradora de Redes e Comércio
de Produtos Farmacêuticos S.A., Ponto Extra Serviços Temporários e Terceirizados LTDA. e DLM Brasil
TI – Fundos de Investimentos e Participações, como intervenientes anuentes (“Acordo de Acionistas”).
Em 31 de dezembro de 2014, a Pharma Link foi incorporada pela Companhia e a participação por ela
detida na Companhia foi atribuída ao ÓRIA TECH 1 INOVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Fundo”).
Em vista do pedido de realização da oferta pública inicial de ações da Companhia, incluindo seu
competente pedido de registro de companhia aberta perante a perante a CVM, e o pedido de listagem
e admissão à negociação das ações da Companhia no Novo Mercado (“IPO”), a Holding Fundadores e
o Fundo celebraram, em 14 de setembro de 2021, o primeiro aditamento ao Acordo de Acionistas
(“Primeiro Aditamento”), reformando-o integralmente e, portanto, passando o referido aditamento a
conter os principais termos e condições acordados entre a Holding Fundadores e o Fundo (Holding
Fundadores e o Fundo, quando em conjunto, “Acionistas”).
(a)

Partes

O Primeiro Aditamento tem como partes (i) Intermarket Empreendimentos e Participações Ltda.
(“Holding Fundadores”); e (ii) Ória Tech 1 Inovação Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (“Fundo”, e em conjunto com a Holding Fundadores, “Acionistas” ou “Partes”); e tendo
como intervenientes anuentes (i) Arnaldo José Lewis e Sá Filho, (ii) Fernando Guerino Cascardo, (iii)
Carlos Alberto de Castro Dutra, (em conjunto, “Fundadores”) e (iv) a Interplayers Soluções Integradas
S.A. (“Companhia”).
(b)

Data de celebração

O Acordo de Acionistas foi celebrado em 29 de agosto de 2013, enquanto o Primeiro Aditamento foi
celebrado em 14 de setembro de 2021.
(c)

Prazo de vigência

O Acordo de Acionistas, conforme alterado pelo Primeiro Aditamento, caso seja verificada a Condição
Suspensiva (conforme definido abaixo), permanecerá em pleno vigor e efeito por um período de 20
(vinte) anos contados a partir da data de assinatura do Primeiro Aditamento e terá seu prazo de validade
automaticamente prorrogado por períodos adicionais de 10 (dez) anos, caso nenhum dos Acionistas
notifique o outro Acionista por escrito de sua decisão de não prorrogar o Primeiro Aditamento,
notificação esta que deverá ser entregue com antecedência mínima de 6 (seis) meses. O Acordo será
rescindido antes do prazo caso a participação, direta ou indireta, (i) de Arnaldo, Fernando e Carlos,
considerada em conjunto (inclusive por meio da Holding Fundadores ou de Veículos), e/ou (ii) do Fundo
(inclusive por meio de um Veículo do Fundo) no capital social da Companhia seja reduzida, a qualquer
tempo durante a vigência deste Acordo, a um percentual inferior a 5% (cinco por cento) das Ações
Vinculadas.
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A eficácia do Primeiro Aditamento está sujeita à realização do IPO pela Companhia (considerando, para
tal fim, a data da divulgação de anúncio de início conforme previsto na Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada) (“Condição Suspensiva”). Uma vez consumada a Condição
Suspensiva, o Primeiro Aditamento passará a produzir efeitos independentemente de qualquer
formalidade ou notificação, porém caso a Condição Suspensiva não seja verificada até 31 de março de
2022, o Primeiro Aditamento será automaticamente rescindido e o Acordo de Acionistas continuará a
vigorar com a redação original, sem as alterações trazidas pelo Primeiro Aditamento.
(d)

Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de

controle
Os Acionistas exercerão seu direito de voto na Companhia e farão com que a Companhia exerça o seu
direito de voto nas subsidiárias em estrita conformidade com as disposições do Acordo de Acionistas,
conforme alterado pelo Primeiro Aditamento.
Os Acionistas assegurarão a todo o tempo o integral e fiel cumprimento do Acordo de Acionistas,
devendo se abster e fazer com que a Companhia e cada uma das subsidiárias se abstenha de praticar
qualquer ato que obste ou prejudique o cumprimento do Acordo de Acionistas. Os Acionistas farão com
que o presidente de qualquer assembleia geral de acionistas, reunião de sócios ou reunião do Conselho
de Administração ou da Diretoria da Companhia e/ou das subsidiárias, conforme o caso, não compute
o voto proferido com infração ao Acordo de Acionistas, sendo certo que qualquer deliberação tomada
violando os termos do Acordo de Acionistas será nula e sem efeito, e que o inadimplemento de qualquer
dos Acionistas ensejará as penalidades aplicáveis.
Os Acionistas realizarão reuniões prévias para (a) o exercício conjunto do direito de voto (i) pelos
Acionistas, em assembleia geral da Companhia; (ii) pelos membros do Conselho de Administração da
Companhia indicados pelos Acionistas em reunião do Conselho de Administração da Companhia no
tocante a quaisquer matérias submetidas à deliberação da assembleia geral e/ou do Conselho de
Administração, conforme o caso; (iii) pela Companhia em deliberações sociais a serem tomadas pela
Companhia ou, conforme o caso, nas Subsidiárias; (iv) pelos membros da administrações das
subsidiárias da Companhia; bem como (b) o exercício de qualquer outro direito outorgado coletivamente
aos Acionistas, como um grupo, na qualidade de acionistas diretos da Companhia ou acionistas indiretos
das subsidiárias (“Reunião Prévia”).
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O Acordo de Acionistas dispõe que aprovação das seguintes matérias, com relação à Companhia ou
qualquer das subsidiárias (“Matérias Qualificadas”) somente serão aprovadas pelo voto afirmativo dos
Acionistas titulares de, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da totalidade das Ações Vinculadas1.
(i)

alterar ou reformar o Estatuto Social da Companhia, inclusive procedendo ao aumento e/ou redução

de capital social, bem como o aumento do capital social com a emissão de novas ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, observadas as autorizações previstas no Estatuto Social da
Companhia em relação ao capital autorizado, nos termos do Estatuto Social da Companhia;
(ii) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos ou desdobramentos das
ações em circulação;
(iii) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive
incorporação de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem como sobre
o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação, e o julgamento de suas contas e
partilha do acervo social em caso de liquidação;
(iv) a aquisição, alienação, transferência cessão, oneração ou qualquer outra forma de disposição,
a qualquer título, de bens integrantes do ativo da Companhia e/ou de suas Subsidiárias, em uma
operação ou em uma série de operações correlatas consideradas em conjunto em um período de 12
(doze) meses, caso o valor da(s) operação(ões) corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento)
do valor dos ativos totais da Companhia constantes do último balanço da Companhia aprovado em
Assembleia Geral;
(v) a autorização aos administradores da Companhia ou de suas subsidiárias para requerer
autofalência ou apresentar pedido de recuperação judicial ou extrajudicial em nome da Companhia,
ou de suas subsidiárias conforme o caso;
(vi) a alteração do exercício social da Companhia;
(vii) fixar o limite global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e, se instalado, do Conselho Fiscal;
(viii) a elaboração e/ou a alteração do plano de remuneração da Companhia, que incluirá questões
relativas a salários, benefícios e quaisquer outros direitos de qualquer natureza;
(ix) a autorização para a realização de associações, joint ventures e/ou parcerias estratégicas pela
Companhia ou suas subsidiárias;
(x) a distribuição de dividendos da Companhia, conforme o caso, acima da política de distribuição
anual de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício (após dedução dos valores para
1

Significa a totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia que sejam de titularidade
dos Acionistas, bem como todas e quaisquer ações ordinárias ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias
de emissão da Companhia que vierem a acrescer a essa participação acionária de cada um dos Acionistas, seja a que título for,
gratuito ou oneroso, inclusive em razão de subscrição, aquisição, bonificação, distribuição de dividendo com pagamento em ações,
capitalização de lucros ou reservas, desdobramento ou grupamento de ações, conversão de ações ou opção de ações ou
decorrentes de incorporações, incorporações de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras operações de reorganização societária
ou qualquer outra forma de conversão em ações de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia que resulte em ações
de emissão da Companhia de propriedade dos Acionistas, incluindo bônus de subscrição e instrumentos derivativos lastreados ou
referenciados em ações ordinárias de emissão da Companhia.
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constituição das reservas exigidas nos termos da legislação aplicável) da Companhia;
(xi) aprovar planos de opções de ações (stock option) ou instrumentos similares que envolvam a
emissão de ações de emissão da Companhia ou a entrega de ações em tesouraria; e
(xii) eleição dos membros do Conselho de Administração (observada as disposições descritas no item
15.5 (e) deste Formulário de referência e especificadas na cláusula 7.2 do Acordo de Acionistas).
Com exceção das Matérias Qualificadas listadas acima, as deliberações das Reuniões Prévias serão
tomadas pela maioria de votos, cabendo a cada Acionista tantos votos quanto forem as Ações Vinculadas
de sua titularidade.
(e)

Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de

comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais
O Acordo prevê que o Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo 5 (cinco)
e, no máximo 7 (sete) membros efetivos (“Conselheiros”), sendo facultada a eleição também de
suplentes, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Um mesmo membro suplente
poderá substituir um ou mais Conselheiros e um mesmo Conselheiro poderá ser substituído por um ou
mais suplentes, sendo que (i) a correspondência entre os Conselheiros e respectivo(s) suplente(s)
deverá constar da respectiva proposta da administração e do ato de eleição, (ii) Conselheiros
independentes somente poderão ser substituídos por suplentes que também cumpram os mesmos
critérios de independência, e (iii) Conselheiros eleitos pelo mecanismo de votação em separado previsto
na Lei das Sociedades por Ações somente poderão ser substituídos por suplentes que também tenham
sido eleitos por meio de tal mecanismo. Os Acionistas obrigam-se a exercer o direito de voto das Ações
Vinculadas (e, conforme o caso, os administradores da Companhia e de suas Subsidiárias deverão
exercer seu direito de voto) de forma a maximizar a quantidade de Conselheiros a serem eleitos pelos
acionistas, assegurando sempre o direito da Holding Fundadores de indicar e eleger 2 (dois)
Conselheiros e eventual(is) respectivo(s) suplente(s), e do Fundo em indicar e eleger 1 (um) Conselheiro
e eventual respectivo suplente, sendo certo que tal proporção pro rata de Conselheiros indicados pela
Holding Fundadores e pelo Fundo deve ser mantida durante todo o período de vigência deste Acordo.
Caso o respectivo Conselho de Administração passe a contar com um ou mais Conselheiros indicado por
acionista que não seja Parte do Acordo, os Acionistas deverão exercer o direito de voto das Ações
Vinculadas (e, conforme o caso, os administradores da Companhia e de suas Subsidiárias deverão
exercer seu direito de voto) a fim de (i) aumentar o número de assentos no Conselho de Administração
para garantir que os Acionistas possam indicar e eleger a maioria dos Conselheiros, conforme regras
acima, e (ii) indicar e eleger um número adicional de Conselheiros, cujos nomes serão escolhidos de
comum acordo pelos Acionistas, para garantir que os Acionistas indiquem e elejam a maioria dos
Conselheiros. Os Conselheiros e eventuais respectivos suplentes indicados por Acionistas poderão ser
destituídos de seu cargo durante o seu mandato, a qualquer tempo, pelo(s) Acionista(s) que os houver
nomeado.
O presidente do Conselho de Administração da Companhia será sempre indicado pela Holding de
Fundadores, sendo que Arnaldo terá o direito de ser indicado para tal cargo de até que renuncie a tal
direito.
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Em caso de vacância do cargo de qualquer Conselheiro indicado pelos Acionistas (inclusive o Presidente
do Conselho de Administração), seu respectivo suplente, se houver, deverá assumir o cargo. No caso
de vacância tanto do titular quanto do(s) eventual(is) respectivo(s) suplente(s), o substituto e seu(s)
eventual(is) suplente(s) deverão (i) ser indicados pelo mesmo Acionista que indicou Conselheiro cujo
cargo tornou-se vago, (ii) ser eleitos pelos Conselheiros remanescentes e (iii) servirão até a primeira
Assembleia Geral subsequente, que deverá eleger o substituto e, conforme o caso, o respectivo suplente
para completar o mandato do Conselheiro cujo cargo tenha se tornado vago.
O cargo de Conselheiro torna-se “vacante” quando o Conselheiro e seu(s) eventual(is) respectivo(s)
suplente(s): (a) ausentem-se ou estejam temporariamente impedidos de cumprir com suas funções por
período superior a 15 (quinze) dias; (b) venham a falecer ou tenha sua incapacidade para a prática dos
atos da vida civil, declarada judicialmente; (c) tenham renunciado aos seus cargos; (d) tenham se
ausentado de 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas sem apresentação de justificativa
comprovada e aceita pelos demais membros do conselho de administração; (e) por qualquer razão ou
evento, venham a se enquadrar nas hipóteses legais de impedimento, incluindo sem limitação, aquelas
previstas no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.
A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo 10 (dez) membros
sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Financeiro e os
demais não terão designação específica (em conjunto, os “Diretores”). A Diretoria de cada uma das
subsidiárias será composta por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo 4 (quatro) Diretores. Dos diretores de
cada uma das Subsidiárias, um será designado Diretor Presidente e um designado o Diretor Comercial.
A designação, as atribuições e as competências dos diretores da Companhia e das subsidiárias serão
aquelas estipuladas nas deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração ou Reuniões
de Sócios, conforme o caso, que elegerem os referidos Diretores.
Os Acionistas e os membros do Conselho de Administração da Companhia observarão o que se segue
com respeito à eleição e substituição dos diretores da Companhia e das Subsidiárias:
(a) Os Diretores da Companhia serão eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia para
um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No caso de renúncia ou vacância de
Diretor da Companhia, será convocada, imediatamente, mas em todo caso no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis contados da verificação da renúncia ou ciência da vacância, reunião do Conselho de
Administração para eleger substituto para o cargo vago.
(b) Os Diretores das subsidiárias serão eleitos em Assembleia Geral, em Reunião de Conselho de
Administração ou Reunião de Sócios, conforme o caso, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida
a reeleição. Em caso de renúncia ou vacância do cargo de diretor de qualquer subsidiária, será
convocada, imediatamente, mas em todo caso no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da
verificação da renúncia ou ciência da vacância do cargo, nova Reunião do Conselho de Administração,
Reunião de Sócios, ou Assembleia Geral, conforme o caso, para eleger substituto para o cargo vago.
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Parte
(f)

Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para

adquiri-las
São permitas as seguintes transferências de Ações Vinculadas (“Transferências Permitidas”): (i) de
quotas da Holding Fundadores entre os Srs. Arnaldo, Fernando e Carlos e qualquer sociedade controlada
ou fundo exclusivo detido por eles, respectivamente (“Veículos”), desde que tal transferência,
considerada isoladamente ou como parte de uma série de operações relacionadas, não configure uma
alienação indireta de Ações Vinculadas da Companhia detidas pelos Srs. Arnaldo, Fernando e Carlos; e
(ii) de ações pela Investidora para o Fundo, pela Investidora ou pelo Fundo para qualquer sociedade
controlada pelo Fundo, ou para qualquer fundo de investimento com quotista o Fundo; (iii) Ações
Vinculadas pelo Fundo para qualquer sociedade controlada pelo Fundo (“Holding do Fundo”), ou para
qualquer fundo de investimento que tenha como quotista o Fundo (“Veículo do Fundo”).
Como condição precedente para que tais Transferências Permitidas sejam perfeitas, válidas e eficazes
perante as Partes, os Intervenientes-Anuentes, a Companhia, os Veículos e o Veículo do Fundo,
conforme o caso, ao qual o Acionista cedente transferirá as suas Ações Vinculadas deverá: (i) aderir e
se tornar parte do Acordo de Acionistas; (ii) assumir todos os direitos, obrigações e responsabilidades
do Acionista cedente, pro rata às Ações Vinculadas detidas pelo Acionista cedente, e (iii) comprometerse a exercer todos os direitos e assumir todas as obrigações e responsabilidades em bloco e em conjunto
com o Acionista cedente, caso a transferência compreenda apenas parte das Ações Vinculadas detidas
pelo Acionista cedente.
Em caso de eventual reorganização societária que implique em extinção da Holding Fundadores,
Arnaldo, Carlos e Fernando (ou seus sucessores que detenham participação societária na Holding
Fundadores no momento da sua extinção), conforme o caso, se sub-rogarão nos direitos e obrigações
da Holding Fundadores, nos termos do Acordo de Acionistas e seu Primeiro Aditamento.
(g)

Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros

do conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
O Acordo de Acionistas, conforme alterado pelo Primeiro Aditamento, prevê que a aprovação das
seguintes matérias, com relação à Companhia ou qualquer das subsidiárias (“Matérias Qualificadas do
Conselho”) dependerá do voto afirmativo da totalidade dos membros do Conselho de Administração
indicados pelos Acionistas:
(i)

Fixar a orientação geral dos negócios, inclusive aprovando o plano de negócios, política de

investimentos, avaliação da governança e da remuneração dos administradores da Companhia e das
subsidiárias (“Plano de Negócios e Orçamento Anual”);
(ii) escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a escolha dos
auditores, e a respectiva orientação de voto nas subsidiárias, observando-se, nessa escolha, o
disposto na regulamentação aplicável;
(iii) autorizar qualquer mudança nas práticas contábeis da Companhia e/ou de suas subsidiárias que
não decorram de lei;
(iv) estabelecer a remuneração individual dos administradores da Companhia;
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(v) autorizar a celebração, pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias, de contratos de empréstimo,
mútuo, financiamento ou levantamento de recursos a qualquer outro título, que não estejam
previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado em sede de Reunião do Conselho de
Administração para o respectivo exercício social, e/ou que imponham condições ou encargos mais
onerosos para a Companhia e/ou para suas subsidiárias com relação às condições ou encargos que
haviam sido aprovadas no respectivo Plano de Negócios e Orçamento Anual, conforme o caso;
(vi) autorizar a outorga, pela Companhia e/ou por qualquer das Subsidiárias, de fianças, avais ou
quaisquer modalidades de garantias para garantir obrigações de terceiros, que não estejam previstas
no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o ano respectivo, observado que referida
outorga deve sempre observar o interesse social da Companhia;
(vii) autorizar a celebração, pela Companhia e por qualquer das Subsidiárias, de qualquer contrato
e/ou acordo que implique em exclusividade para a Companhia e/ou para qualquer das Subsidiárias;
(viii) aprovar previamente aquisições e/ou investimentos, pela Companhia e/ou por qualquer das
Subsidiárias que não estejam previstos no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o
respectivo exercício social, e que envolvam valores superiores a (a) R$5.000.000,00 (cinco milhões
de reais), ou (b) valor acumulado correspondente a 50% do EBITDA do exercício anterior;
(ix) a celebração de contratos e/ou realização de qualquer negócio, de qualquer natureza, entre a
Companhia e/ou as subsidiárias e qualquer dos Acionistas, suas Afiliadas ou controladas, incluindo
quaisquer pessoas relacionadas com os Acionistas, inclusive cônjuges e quaisquer parentes até o 3°
grau;
(x) autorizar a aquisição, alienação, oneração ou disposição a qualquer título, pela Companhia ou
por qualquer Subsidiária, de quaisquer bens do respectivo ativo permanente de valor superior a (a)
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou (b) valor acumulado correspondente a 10% do EBITDA do
exercício anterior, considerados isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos ou
operações análogas realizadas no período de 12 (doze) meses, que não estejam expressamente
autorizadas no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado para o respectivo exercício social;
(xi) autorizar a aquisição, a disposição ou a oneração, pela Companhia ou por qualquer Subsidiária,
de qualquer direito de propriedade intelectual e/ou industrial, bem como a celebração, pela
Companhia e/ou por qualquer das Subsidiárias, bem como a celebração pela Companhia e/ou por
qualquer das Subsidiárias de contratos de licenças de uso de propriedade intelectual ou industrial,
sejam de titularidade da Companhia, de qualquer Subsidiária ou de terceiros, exceto para garantias
em benefício da própria Companhia ou das subsidiárias;
(xii) autorizar a realização, pela Companhia e/ou por qualquer subsidiária, de qualquer dívida e/ou
gasto de valor igual ou superior a 20% (vinte por cento) do EBITDA do exercício anterior,
considerados isoladamente ou no conjunto de qualquer série de contratos ou operações análogas
realizadas no período de 12 meses anteriores à assunção da respectiva dívida, pela Companhia ou
suas subsidiárias, respectivamente, e que não tiverem sido aprovados no Plano de Negócios e
Orçamento Anual do respectivo exercício;
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(xiii) autorizar a alienação, pela Companhia ou por qualquer subsidiária, de quaisquer bens do
respectivo ativo operacional cujo valor contábil apurado no último balanço auditado seja superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
(xiv) contratar ou demitir, sem justa causa, os administradores ou empregados considerados
estratégicos para a condução dos negócios Companhia e das Subsidiárias; e
(xv) abertura e encerramento de filiais agências, escritórios, depósitos ou sucursais, e fixar ou alterar
os endereços dessas e da sede da Companhia ou de qualquer Subsidiária, no país ou no exterior.
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Administradores do Emissor
15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021 não ocorram alterações relevantes nas participações dos membros do
grupo de controle e administradores do emissor.
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15.7 - Principais operações societárias
(a) Evento

Aquisição de ações da Top Down Consultoria de Projetos LTDA

(b) Principais condições
do negócio

Em 2 de junho de 2021, a Companhia adquiriu 3.450.000 (três milhões quatrocentos e
cinquenta mil) ações ordinárias de emissão da Top Down Consultoria de Projetos LTDA e de
titularidade de Luis Freire Machado, Vera Maria Bonini Freire Machado, e José Aymberê de
Almeida Júnior.

(c) Sociedades envolvidas

Interplayers – Soluções Integradas S.A. e Top Down Consultoria de Projetos S.A.

(d) Efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário

A Top Down Consultoria de Projetos S.A se tornou controlada da Companhia, a qual passou
a deter 75% de participação na sociedade adquirida.

(e) Quadro societário
antes e depois da
operação

Quadro societário antes da operação:
Interplayers – Soluções
Integradas S.A.

Ponto Extra Serviços
Temporários LTDA

ECS Participações
LTDA

Quadro societário depois da operação:

Interplayers – Soluções
Integradas S.A.

Ponto Extra Serviços
Temporários Ltda

(f) Mecanismos utilizados
para garantir o
tratamento equitativo
entre os acionistas

ECS Participações
Ltda

Top Down
Consultoria de

Não aplicável, pois a operação não afetou a base acionária da Companhia.
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15.8 - Outras informações relevantes

Ausência de cotista controlador na Ória Tech I Inovação Fundo de Investimentos em
Participações Multiestratégia
Em complementação às informações prestadas nas seções 15.1/2 deste Formulário de Referência, a
Companhia informa que a Ória Tech I Inovação Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia (“Fundo”), não possui um cotista que o controle, isto é, não há cotista (i) que seja titular
de direitos de participação que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberações da assembleia geral de cotistas; e (ii) que use efetivamente seu poder para dirigir as
atividades e orientar o funcionamento dos órgãos do Fundo.
As principais decisões evolvendo o Fundo são tomadas pela Ória Gestão de Recursos Ltda., na qualidade
de gestora discricionária de tal Fundo.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
A Companhia possui uma “Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações
Envolvendo Conflito de Interesse” a qual foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 14 de setembro de 2021 (“Política”). A Política visa a assegurar que todas as
decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com partes relacionadas e outras situações
com potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia sejam tomadas tendo em vista os
interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de Condições de
Mercado (conforme definido abaixo), prezando as melhores práticas de governança corporativa.
Para os fins da Política, consideram-se “Condições de Mercado”: aquelas que observam os princípios da
(i) competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado); (ii)
conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados
pela Companhia, bem como aos controles adequados de segurança das informações); (iii) transparência
(reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como reflexos destas nas
demonstrações financeiras da Companhia); e (iv) equidade (estabelecimento de mecanismos que
impeçam discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações
privilegiadas ou oportunidades de negócio em benefício individual ou de terceiros). Na negociação entre
Partes Relacionadas devem ser observados os mesmos princípios e procedimentos que norteiam
negociações feitas pela Companhia com partes independentes.
A Companhia poderá realizar Transação com Parte Relacionada, condicionada à observação das normas
e critérios utilizados para a efetivação de transações com outros prestadores de serviços ou
fornecedores que não possuam conflito e respeitadas as normas legais e éticas.
A Companhia deve assegurar tratamento equitativo a todos os acionistas em caso de reestruturação
societária envolvendo Partes Relacionadas.
A Companhia, por meio de seu Conselho de Administração e da sua Diretoria, conforme suas respectivas
competências, atuará de forma a garantir que toda e qualquer Transação com Parte realizada pela
Companhia seja formalizada contratualmente, observando os seguintes critérios:
(i)

a transação deve estar em Condições de Mercado ao tempo de sua aprovação;

(ii) devem ser incluídos contratualmente os termos da transação e a finalidade do negócio; e
(iii) as condições da Política deverão ser integralmente observadas.
O Departamento Jurídico será responsável pela elaboração e acompanhamento da formalização dos
contratos a serem celebrados com Partes Relacionadas.
A Área de Compliance deverá (a) manter atualizado o cadastro do Pessoal Chave da Administração e
pessoas com influência significativa e suas respectivas Partes Relacionadas, o qual deverá ser enviado
anualmente pelo Pessoal Chave da Administração e pessoas com influência significativa no prazo
estabelecido; e (b) emitir parecer acerca do enquadramento da operação como Transação com Parte
Relacionadas.
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A Área de Controles Internos e Gestão de Riscos deverá monitorar se as diretrizes da Política estão
sendo observadas pela Companhia nas Transações com Partes Relacionadas.
Todas as Transações com Partes Relacionadas devem ser apresentadas nas notas explicativas, em
conformidade com os pronunciamentos contábeis aplicáveis, sob responsabilidade da Área de
Controladoria.
A Área de Relação com Investidores deverá divulgar todas as Transações com Partes Relacionadas, na
forma exigida pela regulamentação em vigor.
Todos os departamentos da Companhia deverão reportar à Área de Compliance acerca de qualquer
transação que esteja sob escopo de qualquer departamento, que possa configurar Transação com Parte
Relacionada ou Outro Potencial Conflito de Interesse, nos termos da Política.
A Área de Compliance deverá classificar as Transações com Partes Relacionadas em razão da natureza
da transação que deverão ser aprovadas e verificadas posteriormente, conforme abaixo:
Todas as Transações com Partes Relacionadas, independentemente do valor envolvido, deverão ser
previamente aprovadas pelo Conselho de Administração, exceto quando for de competência da
assembleia geral de acionistas nos termos da legislação e regulamentação aplicável, ou estiver disposto
de maneira diversa no Estatuto Social da Companhia.
O Conselho de Administração, no âmbito da aprovação de Transações com Partes Relacionadas, deverá
ter acesso a todos os documentos relacionados às respectivas Transações com Partes Relacionadas,
bem como quaisquer pareceres ou opiniões técnicas sobre o tema.
O Conselho de Administração, no âmbito da aprovação de Transações com Partes Relacionadas, deve
definir o conteúdo e o formato das informações consideradas necessárias para sua deliberação a
respeito de uma Transação com Parte Relacionada, incluindo as razões que justificam sua celebração
pela Companhia, a duração do negócio e os potenciais benefícios econômicos (ou de outra natureza)
da transação para a Companhia, acompanhados de benchmarks e premissas utilizados no cálculo de
tais benefícios, conforme aplicável.
Sempre que possível, também serão apresentadas alternativas de mercado à Transação com Parte
Relacionada em questão, levando-se em consideração os fatores de risco envolvidos.
Adicionalmente às informações mencionadas acima, poderá ser solicitado laudos de avaliação
independentes, elaborados sem a participação de qualquer parte envolvida na Transação com Parte
Relacionada (seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada etc.), conforme entenda
ser necessário para embasar a transação em questão.
As informações e documentos mencionados neste item serão distribuídos, se aplicável, juntamente com
a convocação da reunião em que a transação será submetida a análise, bem como arquivadas na sede
da Companhia.
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Na análise de Transações com Partes Relacionadas, o Conselho de Administração deverá verificar se
tais transações serão realizadas em condições comutativas e em observação às Condições de Mercado.
Em sua análise, poderão ainda considerar:
(i)

se há motivos claros para que seja realizada a Transação com a Parte Relacionada;

(ii) se a Transação com a Parte Relacionada é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis
à Companhia do que aqueles geralmente disponíveis no mercado ou aqueles oferecidos a ou por um
terceiro não-relacionado com a Companhia, em circunstâncias equivalentes;
(iii) os resultados de avaliações realizadas ou de opiniões emitidas por empresa especializada e
independente, se houver; complicado em todas as transações.
(iv) se foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação e o seu resultado;
(v) a metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de precificação da
Transação com a Parte Relacionada; e
(vi) a observância aos princípios e regras da Política.
Os órgãos envolvidos na aprovação de Transações com Partes Relacionadas somente poderão aprovar
a Transação com Parte Relacionada caso concluam ser equitativa, comutativa e realizada no melhor
interesse da Companhia, sendo facultado, a seu critério em observância à Política, condicionar a
aprovação da Transação com Parte Relacionada às alterações que julgar necessárias.
Ademais, são vedadas as seguintes Transações com Partes Relacionadas:
(i)

realizadas em condições que não sejam as Condições de Mercado; e

(ii) a concessão direta de empréstimos ou operações de mútuo ou prestação de garantia
(aval/fiança):
(a)

(i) aos administradores, (ii) aos membros do conselho fiscal, (iii) aos membros do

Conselho de Administração, (iv) aos membros de comitês estatuários ou não e seus respectivos
suplentes, se houver; bem como aos respectivos cônjuges, companheiros, descendentes ou
descendentes dos respectivos cônjuges ou companheiros;
(b)

aos parentes, até o 2º (segundo) grau, das pessoas mencionadas acima; e/ou

(c)

aos acionistas, pessoas naturais ou jurídica, ou pessoas jurídicas de cujo capital

participem com mais de 5% (cinco por cento), quaisquer administradores da Companhia e seus
respectivos suplentes, se houver, bem como seus cônjuges, companheiros(as), descendentes ou
descendentes dos respectivos cônjuges ou companheiros(as) e respectivos parentes até o 2º
(segundo) grau.
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.
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Fica facultada às partes a rescisão unilateral, a qualquer tempo, do instrumento, bastando para tanto, que a parte interessada notifique a outra, de
sua intenção, com 30 (trinta) dias de antecedência. Caso a rescisão venha a ser efetuada por uma das partes, serão devidos os valores
correspondentes até a data da mesma (rescisão).
Contrato de prestação de serviços.
Outra
Posição de contratante.
02/01/2018
Sociedade detida por acionista da Companhia
Contrato de prestação de serviços em marketing digital: Assessoria de marketing digital e serviços de Inbound Marketing. O montante envolvido
apresentado acima corresponde à soma dos valores transacionados entre 02/01/2018 e 30/06/2021.
N/A
Poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante outra
parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.
Contrato de Prestação de serviços.
Outra
Posição de contratante.
03/05/2017
Controlada indireta

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Digital Loa Soluções de Comunicação e
Marketing Ltda.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

ECS Informática Ltda

Relação com o emissor

2.364.226,00

2.375.174,00

159.000,00

26.000,00

2.364.226,00

2.375.174,00

Indeterminado

Indeterminado

NÃO

NÃO
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0,000000

0,000000

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

Indeterminado

Garantia e seguros

2.701.010,00

Contrato de parceria recíproca para representação comercial de soluções, bem como prestação de serviços suporte em vendas, pré-vendas, pósvendas, atendimentos aos clientes, promoção de produtos e serviços Interplayers. O montante envolvido apresentado acima corresponde à soma
dos valores transacionados entre 02/01/2018 e 30/06/2021.

32.000,00

Objeto contrato

2.701.010,00

Sociedade detida por acionista da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

02/01/2018

Montante (Reais)

Digital Loa Soluções de Comunicação e
Marketing Ltda.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Posição de contratada.
15/12/2017

Sociedade detida por acionista da Companhia

Especificar

Vitae Health Redes Sociais Ltda.

Relação com o emissor
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0,000000

Outra

Posição contratual do emissor

NÃO

Prestação de Serviços.

Natureza e razão para a operação

31/12/2021

Qualquer uma das partes poderá rescindir o contrato nas seguintes hipóteses: (a) descumprimento, pela outra parte, de qualquer de suas
obrigações e/ou violação de qualquer das disposições aqui contidas, sem que tal descumprimento ou violação seja sanado no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento pela parte inadimplente de notificação escrita nesse sentido; ou (b) falência, recuperação judicial ou
liquidação da outra parte, sobrevindo a rescisão, nestas hipóteses, na data do pedido ou decretação de falência, recuperação judicial ou liquidação.

Rescisão ou extinção

400.000,00

N/A

Garantia e seguros

30.000,00

Prestação de serviços de fornecimento de licenças de uso de programas de computador. O montante envolvido apresentado acima corresponde à
soma dos valores transacionados entre 26/07/2018 e 30/06/2021.

Objeto contrato

400.000,00

Controlada indireta

Relação com o emissor

0,000000

26/07/2018

ECS Informática Ltda

NÃO

Posição de contratante.

Especificar

Indeterminado

Outra

Posição contratual do emissor

16.901.857,00

Prestação de Serviços em parceria com a Companhia

Natureza e razão para a operação

444.000,00

Fica facultada às partes a rescisão unilateral, a qualquer tempo, do instrumento, bastando para tanto, que a parte interessada notifique a outra, de
sua intenção, com 30 (trinta) dias de antecedência. Caso a rescisão venha a ser efetuada por uma das partes, serão devidos os valores
correspondentes até a data da mesma (rescisão).

Rescisão ou extinção

16.901.857,00

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de parceria recíproca para representação comercial de soluções, bem como prestação de serviços de instalação, implementação,
consultoria, customização e treinamento dos serviços. O Contrato foi aditado em 01 de junho de 2018, em 01 de agosto de 2018 e em 01 de janeiro
de 2019 para ajustar e convencionar as remunerações devidas considerando os serviços prestados pela ECS Informática LTDA. Em 18 de março de
2021 o contrato foi aditado pela quarta vez, para complementar a lista de soluções definidas para os serviços e os repasses financeiros devidos. O
montante envolvido apresentado acima corresponde à soma dos valores transacionados entre 03/05/2017 e 30/06/2021.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Venda de participação societária
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor
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Conforme termos contratuais

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Venda da participação societária da Companhia na Vitae para acionista da Intermarket, empresa controladora da Companhia. No campo de
montante envolvido acima, foi informado o valor total da alienação da participação societária. A razão social da Vitae foi alterada para Digital Loa
Soluções em fevereiro de 2021.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

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

Para fins das transações com partes relacionadas apontadas no item 16.2 acima do Formulário de
Referência, foram adotadas as práticas exigidas pela legislação para fins de tratamento de conflitos de
interesse. Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a Companhia adota e incentiva
entre seus administradores e colaboradores elevados padrões de integridade e ética em todas as suas
atividades, objetivando continuamente a valorização da Companhia e de suas ações, a proteção de seus
investidores, empregados, acionistas e clientes, a igualdade no tratamento dos acionistas e a
transparência das informações ao mercado.
A Companhia busca assegurar que todas as decisões que possam conferir um benefício privado a
qualquer de seus administradores, ou a seus familiares ou entidades e pessoas a eles relacionados,
sejam tomadas com total lisura, respeitando o interesse da Companhia.
Adicionalmente, as transações com partes relacionadas só poderão ser aprovadas caso sejam
entendidas como equitativas, comutativas e realizadas no melhor interesse da Companhia.
Vale destacar que as operações e os negócios da Companhia com partes relacionadas são realizadas
com o intuito de melhorar o seu desempenho e levam sempre em consideração condições equivalentes
às que seriam estipuladas entre partes independentes, como o critério do melhor preço, prazo, melhor
capacitação técnica e encargos financeiros compatíveis com as práticas usuais de mercado, sendo que
todos estabelecem prazos para sua efetiva realização (quitação) – ou, quando de prazo indeterminado,
garantem à Companhia o direito de rescindi-los a seu exclusivo critério, bem como taxas de juros de
mercado (quando aplicável).
Em 30 de junho de 2021, as únicas transações que praticamos com partes relacionadas se referem à
contratação de serviços onde estas atuam como fornecedores ou como parceiros comerciais, situações
nas quais procuramos sempre obter propostas concorrentes tanto em valor, quanto em qualidade, sendo
comum ocorrer que a parte relacionada perca oportunidades em função de preços maiores que os
oferecidos pelos concorrentes consultados, com conteúdo e qualidade similares.
Não captamos ou emprestamos recursos financeiros para ou de partes relacionadas.
Ainda, conforme descrito no item 16.1 acima, foi aprovada pelo Conselho de Administração Política de
Transações com Partes Relacionadas, em 14 de setembro de 2021, de modo que as transações com
partes relacionadas celebradas a partir de tal data irão observar os procedimentos nela dispostos.
(a)

Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o

pagamento compensatório adequado
Em complemento ao disposto no item “b” acima, apresentamos abaixo as principais informações sobre
o caráter comutativo das condições pactuadas nas transações descritas no item 16.2 deste Formulário
de Referência.
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Digital Loa Soluções de Comunicação e Marketing Ltda (“DLOA”), que presta serviços de a)
Representação na comercialização de serviços de plataformas da Companhia; e b) Serviços de marketing
corporativo tanto para a Companhia quanto para clientes da Companhia, tais como e-mail marketing,
consultoria em comunicação digital e marketing, construção de sites para a internet.
No caso de serviços prestados pela DLOA à Companhia, tais como e-mail marketing e construção de
sites para a internet, são realizadas cotações concorrentes em termos de qualidade e preço, sendo
contratado o fornecedor com a melhor proposta. No caso de serviços prestados a clientes, quando a
comercialização é realizada e/ou faturada pela Companhia, a precificação é realizada em conjunto,
podendo ser usado fornecedor alternativo, inclusive quando solicitado pelo cliente, caso as condições
oferecidas sejam mais adequadas ao negócio a ser realizado. O próprio cliente, ao analisar a nossa
proposta conjunta com a DLOA, realiza concorrência com outros fornecedores alternativos à
Companhia/DLOA, podendo ou não levar adiante o negócio proposto.
ECS Informática Ltda, na qual a Companhia possui participação indireta por meio de sua sociedade
investida chamada ECS Participações, que foi adquirida com o propósito de, principalmente, prestar
serviços de análise e desenvolvimento de sistemas para a Companhia, atuando como fábrica de software
e, também, para prestar serviços de data analytics, tanto para a própria Companhia, quanto para
clientes da Companhia, neste último caso. Assim como praticado com demais fornecedores, os serviços
contratados devem apresentar condições competitivas em termos de qualidade, prazo, preço e
tecnologia, sendo realizado benchmark constante. Os gastos da Companhia nestes serviços retornam,
em parte, na forma de resultados de equivalência patrimonial. A disponibilidade destes serviços em um
ambiente de escassez de mão-de-obra especializada em sistemas é considerada estratégica para a
Companhia, face a grande importância de manter as plataformas atualizadas e competitivas junto ao
mercado alvo e ter uma oferta de data analytics de alto padrão para atender as demandas do mercado.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 16.

682
PÁGINA: 302 de 331

14/09/2021

Tipo de capital

14/09/2021

Tipo de capital

14/09/2021

Tipo de capital

14/09/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

47.740.103,37

Capital Autorizado
0,00

47.740.103,37

Capital Integralizado

47.740.103,37

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Prazo de integralização
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52.000.000

52.000.000

52.000.000

52.000.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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52.000.000

52.000.000

52.000.000

52.000.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

30/06/2021

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Assembleia geral de 30/06/2021
acionistas

Data emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social

10.307.402,37

Valor total emissão
(Reais)
Sem emissão
de ações

Tipo de
aumento
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0

Ordinárias
(Unidades)
0

Preferênciais
(Unidades)
0

0,00000000

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve bonificação, desdobramento ou grupamento
de ações da Companhia.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve redução do capital social da Companhia.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes
A Companhia pretende aprovar, em Assembleia Geral Extraordinária, a ocorrer antes do lançamento da
oferta pública inicial de ações, o desdobramento das ações de sua emissão, em proporção a ser definida,
sendo as ações ordinárias resultantes distribuídas entre os acionistas na mesma proporção detida por
cada um deles anteriormente ao desdobramento de ações, de modo a não alterar a participação
proporcional dos acionistas no capital social da Companhia. O desdobramento não resultará na
modificação do valor total do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações de emissão da
Companhia a seus titulares.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto de renda. Após isso, o lucro líquido será destinado na
seguinte ordem antes de distribuído o dividendo mínimo obrigatório: (i) 5% para constituição da
reserva legal, que não excederá a 20% do capital social subscrito da Companhia, respeitados os
limites da Lei nº 6.404/1976; e (ii) do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976,
se existente, 25% do lucro líquido do exercício serão distribuídos como dividendo obrigatório aos
acionistas, sendo certo que quaisquer retenções de dividendos deverão ser justificadas por meio de
orçamento de capital, nos termos da lei.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Deliberação da Assembleia Geral da Companhia que deverá determinar a fórmula de cálculo do
valor de resgate.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As alterações dos direitos assegurados às ações ordinárias estão sujeitas à aprovação da
Assembleia Geral da Companhia, com observância dos quóruns e condições previstos pela Lei das
Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

A Companhia está pleiteando a listagem de suas ações ordinárias no segmento especial de
governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
A Companhia não possui regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos.
Com relação à regra estatutária que os obriguem a realizar oferta pública, o Estatuto Social da
Companhia determina que a alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de
que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto
as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e
os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado,
de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
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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
Não aplicável, tendo em vista que o estatuto social da Companhia não estabelece exceções ou cláusulas
suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos, exceto determinação da Assembleia Geral, na
forma do artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, caso não cumpram obrigação imposta pela lei ou
pelo estatuto social, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. O
registro da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e a admissão das ações de emissão da Companhia à
listagem no segmento Novo Mercado da B3 estão sendo requeridos junto à CVM e à B3.

691
PÁGINA: 311 de 331

Formulário de Referência - 2021 - INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A.

Versão : 1

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários emitidos que não suas
ações.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários emitidos que não suas
ações.
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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
O registro da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e a admissão das ações de
emissão da Companhia à listagem no segmento Novo Mercado da B3 estão sendo requeridos junto à
CVM e à B3. Uma vez concedidos os registros, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão
admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía 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 deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de
distribuição pela Companhia.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
Não aplicável pois, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não realizou quaisquer
ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Ofertas públicas de aquisição
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de aquisição
pela Companhia relativas a 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 relevantes com 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:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, a Companhia não aprovou planos de recompra de ações
de sua emissão.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não havia valores mobiliários em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

14/09/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

O acionista controlador, os administradores, os conselheiros fiscais, os membros de quaisquer
órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
ou, ainda, os empregados e demais colaboradores da Companhia, do acionista controlador ou
das sociedades controladas ou coligadas que, em decorrência de seu cargo, função ou posição
na Companhia, no acionista controlador ou nas sociedades controladas ou coligadas, possam ter
conhecimento ou acesso a qualquer informação privilegiada (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação tem como propósito estabelecer regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta e padrões de
negociação de valores mobiliários de emissão da companhia, bem como evitar o uso inadequado de informações privilegiadas, nos
termos da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”).
A Política de Negociação está disponibilizada para consulta eletronicamente pelos sites: (i) da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br); (ii) da Companhia (www.interplayers.com.br/ri); bem como fisicamente na sede social da Companhia.
Períodos de vedação e descrição
Pendência de Divulgação de Fato Relevante: É vedada a negociação de valores mobiliários por
dos procedimentos de fiscalização Pessoa Vinculada que possa ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia até
que ela a divulgue ao mercado na forma de ato/fato relevante, conforme a Política. Também se
aplica quando estiver em curso aquisição ou alienação de valores mobiliários pela Companhia,
sociedades controladas, sociedades coligadas, sociedade sob controle comum; ou houver sido
outorgada opção ou mandato para isso; e quando existir a intenção de promover incorporação,
cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
Após Divulgação de Ato/Fato Relevante: Nesses casos, mesmo após a divulgação de ato/fato
relevante, prevalecerá a proibição de negociação se ela puder interferir nas condições dos
negócios com valores mobiliários, acarretando dano à Companhia/acionistas. Tal restrição deve
ser informada pelo DRI.
Período Anterior à Divulgação de ITR, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Resultados:
Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários no período de 15 dias anterior à
divulgação/publicação das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais. Tais
restrições não se aplicam na hipótese de plano de investimento que atenda aos requisitos
aplicáveis. Pessoas Vinculadas também não podem negociar valores mobiliários em período
determinado pelo DRI, desde a decisão de aumentar o capital social, distribuir resultados,
bonificações em ações ou seus derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos
respectivos editais ou anúncios.
Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da Companhia: O
Conselho não poderá aprovar programa de recompra enquanto não forem divulgadas ao público
informações sobre a celebração de acordo ou contrato para a transferência do controle acionário;
outorga de opção ou mandato para o fim de transferência de do controle; ou existência de
intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária que envolva a Companhia. Caso após a aprovação de programa de recompra ocorra
fato que se enquadre em qualquer das 3 hipóteses acima, a Companhia suspenderá
imediatamente as operações com seus valores mobiliários até a divulgação do respectivo ato/fato
relevante.
Ex-Administradores: Os ex-administradores que se afastarem da administração antes da
divulgação pública de ato/fato relevante relativo a negócio/fato iniciado durante seu período de
gestão não poderão negociar valores mobiliários pelo prazo de 3 meses ou até que tal ato/fato
relevante tenha sido divulgado, o que ocorrer por último, observado o disposto abaixo. Se a
negociação com os valores mobiliários, mesmo após a divulgação do ato/fato relevante, puder
interferir nas condições dos referidos negócios em prejuízo da Companhia/de seus acionistas, os
ex-administradores não poderão negociar valores mobiliários pelo prazo mínimo de 6 meses após
seu afastamento, devendo tal restrição adicional ser informada pelo DRI.
Vedações Adicionais: As vedações também se aplicam às negociações realizadas direta ou
indiretamente por Pessoas Vinculadas caso estas negociações se deem por intermédio de
pessoas ligadas; terceiros com quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira ou
de negócio fiduciário; ou qualquer pessoa que tenha tido conhecimento de informação
privilegiada, por meio de Pessoa Vinculada, sabendo que ainda não foi divulgada ao mercado.
Não são consideradas negociações indiretas e não estão sujeitas à vedação, as negociações
realizadas por fundos e/ou clubes de investimento de que sejam cotistas as pessoas acima,
desde que não sejam exclusivos; e as decisões de negociação do administrador do fundo e/ou
clube de investimento não possam de qualquer forma ser influenciadas por seus cotistas.
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20.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 20.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
Exceto pela Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, aprovada em reunião do
Conselho de Administração (“Política de Divulgação”) e descrita no item 21.2 deste Formulário de
Referência, a Companhia não adota qualquer outra norma, regimento ou procedimento interno relativo
à divulgação de informações.
De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das Sociedades por Ações
e as Instrução CVM 480 e Resolução CVM 44, toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como
regra geral, apresentar à CVM determinadas informações periódicas, tais como informações financeiras
trimestrais e demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração e do
relatório dos auditores independentes, bem com o arquivar junto à CVM quaisquer acordos de acionistas
existentes, avisos concernentes às assembleias gerais de acionistas e cópias de atas e comunicados
relativos à divulgação de atos ou eventuais fatos relevantes. Nesse sentido, a Companhia deve cumprir
com as normas e legislação relacionadas acima.
A Resolução CVM 44 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do uso de informações
sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à divulgação de
informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:
•

estabelecem o conceito de ato ou fato relevante, os quais originam a obrigatoriedade de
divulgação de informações ao mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as
decisões tomadas pelos acionistas controladores, resoluções de assembleia geral de acionistas
ou da administração da Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos,
técnicos, financeiros ou econômicos relacionados com os negócios da Companhia que possam
influenciar o preço de suas ações e/ou a decisão dos investidores de negociarem e/ou manterem
tais ações ou de exercer quaisquer direitos subjacentes às ações;

•

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, bem como a ocorrência de qualquer reestruturação societária
realizada entre as sociedades relacionadas à Companhia em questão;

•

obrigam a companhia de capital aberto a divulgar atos ou fatos relevantes à CVM, bem como
ao mercado em geral, por meio da publicação dos referidos atos ou fatos relevantes nos jornais
geralmente utilizados pela referida companhia ou em 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 divulguem à CVM o número, tipo e forma
de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias e suas sociedades
controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges,
companheiros e dependentes, informando, ainda, quaisquer mudanças em referidas posições
acionárias;
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•

exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista
elegendo membros do conselho de administração de uma companhia de capital aberto alterem
sua participação direta ou indireta, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por
cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou
classe de ações representativas do capital social de companhia aberta, referido acionista ou
entidade divulgue as informações relacionadas com a referida aquisição ou alienação; e

•

proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.

O texto completo da Política de Divulgação poderá ser encontrado na página de relação com investidores
da Companhia (www.interplayers.com.br/ri ), bem como fisicamente na sede social da Companhia, e
ainda, no site da CVM (http://www.cvm.com.br).
As principais características da Política de Divulgação encontram-se descritas 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
Adotamos uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 14 de setembro de 2021, conforme exigido pela Resolução CVM
44 (“Política de Divulgação”), cujas regras devem ser respeitadas por todas as Pessoas Vinculadas
(conforme definido a seguir).
Para fins de nossa Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, “Pessoas Vinculadas” significa nós,
nossa Diretoria, os membros de nosso Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (se instalado),
nossos funcionários com acesso a Informações Privilegiadas (conforme definido a seguir), e além disso,
os membros de qualquer um de nossos Comitês ou de outros órgãos estatutários que possam ser
criados com funções técnicas ou consultivas e também qualquer pessoa que, devido à sua função, ou
posição em nossas subsidiárias, tenha aderido expressamente ao Termo de Adesão pertinente e que
possa ter conhecimento de nossas Informações Privilegiadas (“Pessoas Vinculadas”).
De acordo com as normas da CVM e com a nossa Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, é
considerado Fato Relevante qualquer decisão do acionista controlador, deliberação da assembleia geral
ou dos nossos órgãos de administração, ou qualquer outro ato ou fato de natureza políticoadministrativa, técnica, negocial ou econômico-financeira que tenha ocorrido ou esteja relacionado aos
nossos negócios e possa influenciar de modo ponderável na (a) cotação dos nossos valores mobiliários
ou a eles referenciados, ou (b) decisão dos investidores de comprar, vender ou manter esses valores
mobiliários, ou (c) decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
dos nossos valores mobiliários ou a eles referenciados. (“Fato Relevante”).
As Pessoas Vinculadas com acesso a Fatos Relevantes serão responsáveis pela comunicação dessas
informações ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia e deverão verificar se, após a
comunicação, o Diretor de Relações com Investidores tomou as medidas previstas na Política de
Divulgação e Negociação e na legislação aplicável com relação à divulgação dessas informações.
Se as Pessoas Vinculadas verificarem a omissão, por parte do Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, em cumprir com seu dever de comunicar e divulgar o Fato Relevante e, desde que a
confidencialidade relativa a tal Fato Relevante não tenha sido determinada por uma exceção à política
de divulgação prevista na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, essas Pessoas Vinculadas
deverão comunicar imediatamente o Fato Relevante à CVM, a fim de se eximirem da responsabilidade
imposta a eles pela regulamentação aplicável a esses casos.
Sempre que a CVM ou qualquer entidade do mercado exigir do Diretor de Relações com Investidores
esclarecimentos adicionais à comunicação e divulgação de Fato Relevante, ou caso haja uma oscilação
atípica na cotação ou no volume de negociação dos nossos valores mobiliários emitidos ou a eles
referenciados, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a
informações sobre o Fato Relevante, a fim de verificar se essas pessoas tiveram conhecimento de
informações que devam ser divulgadas ao mercado.
Nossos administradores e outros funcionários que poderão ser inquiridos conforme previsto acima,
deverão responder imediatamente à solicitação do Diretor de Relações com Investidores. Se não for
possível entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores no mesmo dia em que os
administradores ou funcionários ficarem cientes da exigência da CVM ou das entidades do mercado
financeiro, os administradores ou funcionários em questão deverão enviar um e-mail com as
informações e esclarecimentos para ri@interplayers.com.br.
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Caso seja excepcionalmente imperativo que a divulgação de um Fato Relevante ocorra durante o horário
de negociação, o Diretor de Relações com Investidores poderá, mediante comunicação de tal Fato
Relevante, solicitar, sempre simultaneamente às entidades de mercado brasileiras e estrangeiras, a
suspensão da negociação dos nossos valores mobiliários ou a eles referenciados, durante o tempo
necessário para concluir a disseminação adequada dessas informações. O Diretor de Relações com
Investidores deverá comprovar junto às entidades de mercado brasileiras que a suspensão de
negociação solicitada também ocorreu nas entidades de mercado estrangeiras.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
Na data deste Formulário de Referência, o administrador responsável pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações da Companhia é o Diretor Presidente
e de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 21.
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