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.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DO HOSPITAL MATER DEI S.A

HOSPITAL MATER DEI S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
Rua Mato Grosso, Nº. 1100, Bairro Santo Agostinho,
CEP 30.190-081, Belo Horizonte – MG
Código ISIN das Ações: “BRMATDACNOR4”
Código de negociação das Ações na B3: “MATD3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$21,80 e R$26,20 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
O Hospital Mater Dei S.A. (“Companhia”), os acionistas vendedores pessoas físicas, conforme identificados neste Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o
Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Agente Estabilizador”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”) e o Banco Safra S.A. (“Safra”, em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P.
Morgan, “Coordenadores da Oferta”) na qualidade de instituições intermediárias, estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior, compreendendo: (i) a distribuição primária de, inicialmente, 68.171.121 novas ações ordinárias a serem emitidas pela
Companhia (“Oferta Primária”) e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 12.522.935 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”, e em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular
CVM/SRE nº 01/2021 de 01 de março de 2021 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), com os esforços de dispersão acionária previstos no “Regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão” (“Regulamento do Novo Mercado”, “B3” e “Novo Mercado”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis, e será coordenada pelos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, que deverão aderir à carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da
Oferta”), sendo que as Instituições Consorciadas participarão da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto), que deverão aderir à carta convite disponibilizada
pelo Coordenador Líder.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Bradesco Securities Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo Safra 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, exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definido na
Regra 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), conforme alterada (“Securities Act”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em
conformidade com o Securities Act e com os 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 aplicáveis; 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 e constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. Persons), com base na
Regulation S (“Regulamento S”), editada pela SEC no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados, nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº
4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Resolução CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Colocação Internacional (conforme
abaixo definido), a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A.” (“Anúncio de Início”), a
quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares (conforme abaixo definido), poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do
total de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Suplementares), ou seja, em até 16.138.811 ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as
quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas, ou seja, em até 12.104.108 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda
que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no abaixo) (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme
abaixo definido), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da oferta (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no Contrato de
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, mas não a obrigação, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação,
inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido abaixo). Na hipótese de o
Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação,
e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação .........................................................................................
Oferta Primária(5) .......................................................................................
Oferta Secundária(5) ..................................................................................
Total da Oferta .........................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

24,00
1.636.106.904,00
300.550.440,00
1.936.657.344,00

0,96
65.444.276,16
12.022.017,60
77.466.293,76

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)
23,04
1.570.622.627,84
288.528.422,40
1.859.191.050,24

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Deduzidas as comissões e 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 56 deste Prospecto.
Para informações sobre (a) a quantidade de ações a ser distribuída pela Companhia e o montante decorrente da referida distribuição, bem como (b) a quantidade de ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e o montante a ser por este recebido em virtude da referida alienação, veja “Informações sobre a Oferta - Quantidade, montante e recursos líquidos” na página 54 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social (“Estatuto Social”), de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado e a realização da Oferta Primária, mediante
aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições, foram aprovadas com base nas deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de fevereiro de 2021, cuja ata foi
arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”), em 15 de fevereiro de 2021, sob o nº 8371720, e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no jornal “Diário do Comércio” em 12 de fevereiro de 2021.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 9 abaixo) e a concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e publicada no jornal “Diário do Comércio” na data de divulgação
do Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil subsequente.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e não será para a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas
consideradas U.S. Persons, conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
O artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, estabelece que a Companhia deve manter ações em circulação em percentual correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de seu capital social (“Requisito do Novo Mercado”). A quantidade de ações em
circulação da Companhia, após a realização da presente Oferta, corresponderá a, no mínimo, 22,75% de seu capital social, no caso de não colocação da totalidade das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, e, no máximo, a 29,70% das ações de seu
capital, no caso de colocação da totalidade das Ações Adicionais e Ações Suplementares. Para informações detalhadas sobre a quantidade de ações em circulação após a realização da Oferta, vide a seção “Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas,
Administradores e Acionistas Vendedores”, do Prospecto Preliminar. Em vista do acima exposto, considerando que, após a Oferta, as ações em circulação da Companhia podem não corresponder a percentual superior ao Requisito do Novo Mercado, a
Companhia protocolou, em 19 de março de 2021, junto a B3, pedido de dispensa do referido requisito, o qual foi deferido em 25 de março de 2021 (“Dispensa de Requisito”). Em contrapartida para viabilizar tal concessão, foi requerido pela B3 que a Companhia
mantenha o percentual mínimo de ações em circulação alcançado na data de conclusão da Oferta, o qual, em qualquer hipótese, deverá ser equivalente ou superior a 22,0%. Adicionalmente, a B3 estabeleceu que a recomposição do percentual mínimo de ações
em circulação para o patamar do Requisito do Novo Mercado, deverá ocorrer em até 18 meses da data de conclusão da Oferta. Além disso, como condição para a concessão de tal tratamento excepcional, a B3 determinou ainda que a Companhia deverá, pelo
prazo que perdurar tal tratamento, divulgar até o dia 31 de julho de cada ano, o relatório com informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou o da
estrutura internacional para relato integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC). A Companhia assumiu um compromisso de atender integralmente às determinações da B3, tanto no que tange à manutenção do percentual mínimo de ações em
circulação e sua recomposição no prazo acima indicado, quanto com relação à elaboração do relatório com informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão internacionalmente aceito, devendo o primeiro relatório ser
divulgado até 31 de julho de 2021. No entanto, não é possível assegurar que a Companhia conseguirá ter sucesso em atender as condições acima impostas pela B3 no prazo determinado na Dispensa de Requisito. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia poderá estar sujeita a aplicação de eventuais sanções pela B3 caso não consiga atender às obrigações pós-Oferta impostas pela B3, incluindo, a obrigação de
recomposição do percentual mínimo de ações em circulação ao percentual mínimo exigido pelo Novo Mercado em até 18 meses da data de conclusão da Oferta.” constante da página 52 deste Prospecto.
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em [•] de [•] de 2021, sob o nº CVM/SRE/REM/2021/[•] e CVM/SRE/SEC/2021/[•], respectivamente.
Está sendo admitido o recebimento de reservas desde 29 de março de 2021, para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio do preenchimento do Pedido de Reserva após o início do Prazo de
Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
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 à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 12 de fevereiro de 2021.
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 PRELIMINAR ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES, DA B3 E DA CVM.
O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ DISPONIBILIZADO AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar
sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 21 e 103, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA
COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 428, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DAS AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO
DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 09 de abril de 2021.
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Hospital Mater Dei S.A.” ou “nós” se referem, a
menos que o contexto determine de forma diversa, à “Hospital Mater Dei S.A”, suas subsidiárias e
filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos
neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionista Controlador

JSS Empreendimentos e Participações S.A., Anna Dias
Salvador, Felipe Salvador Ligório, Flávia Salvador Ligório
Braga, Guy Salvador Geo, Henrique Moraes Salvador Silva,
José Henrique Dias Salvador, Julia Dias Salvador Soares, Lara
Salvador Geo, Livia Salvador Geo, Márcia Salvador Géo, Maria
Norma Salvador Ligório, Rafael Sabino Salvador, Renata
Sabino Salvador Grande, Renato Moraes Salvador Silva,
considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores

Anna Dias Salvador, Felipe Salvador Ligório, Flávia Salvador
Ligório Braga, Guy Salvador Geo, Henrique Moraes Salvador
Silva, José Henrique Dias Salvador, Julia Dias Salvador
Soares, Lara Salvador Geo, Livia Salvador Géo, Márcia
Salvador Géo, Maria Norma Salvador Ligório, Rafael Sabino
Salvador, Renata Sabino Salvador Grande, Renato Moraes
Salvador Silva, considerados em conjunto.

Administradores

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

Agente Estabilizador ou
Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities Inc., Itau BBA
USA Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo Safra
Securities, LLC, em conjunto.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Auditores Independentes

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual ou Coordenador
Líder

Banco BTG Pactual S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.
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CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Mater Dei

Hospital Mater Dei 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.

Contrato de Colocação

“Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei
S.A”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores e os Coordenadores da Oferta, com a interveniência
e anuência da B3.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

“Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão do
Hospital Mater Dei S.A”, a ser celebrado entre o Doador, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, e a Corretora,
com a interveniência e anuência da Companhia.

Contrato de Estabilização

“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
das Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A”, a
ser celebrado entre a Companhia, o Doador, o Agente
Estabilizador e a Corretora, com a intervência e anuência dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado entre, de
um lado, a B3 e, de outro, a Companhia, em 23 de março de
2021, o qual entrará em vigor na data de divulgação do
Anúncio de Início.

Coordenadores da Oferta

Em conjunto, o Banco Banco BTG Pactual S.A., o Banco
Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco J.P.
Morgan S.A., e o Banco Safra S.A.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.
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Deliberação CVM 860

Deliberação da CVM nº 860, de 23 de julho de 2020.

Diretoria

A diretoria estatutária da Companhia.

DOEMG

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela
Companhia em consonância com a Instrução CVM 527, e
consiste no lucro (prejuízo) reduzido pelo resultado financeiro,
líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro e pelas despesas de depreciação e amortização.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia atualmente vigente.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia na data deste
Prospecto, elaborado nos termos da Instrução CVM 480 e
anexo a este Prospecto a partir da página 401.

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

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
– International Accounting Standards Board (Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
CVM, incluindo a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15) de acordo
com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018.

IOF

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3,
convidadas pelos Coordenadores da Oferta para efetuar
esforços de colocação das Ações exclusivamente junto aos
Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011,
conforme alterada.
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Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2017,
conforme alterada.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

J.P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

JSS ou Doador

JSS Empreendimentos e Administração Ltda.

JUCEMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Lei 4.131

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

Margem EBITDA

A Margem EBITDA é uma medição não contábil que
corresponde ao EBITDA dividido pela receita de serviços
hospitalares.

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 01/21, divulgado em 01 de março
de 2021.

OMS

Organização Mundial de Saúde.

Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as
regras e regulamentos da CVM, os pronunciamentos contábeis,
orientações e interpretações emitidos pelo CPC, normatizados e
fiscalizados pelo CFC.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

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

Prospecto Definitivo

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

Prospectos

O Prospecto Definitivo e o Prospecto Preliminar, considerados em
conjunto.
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Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina
o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos
os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida
no Estatuto Social da Companhia e constante nos termos de
posse dos administradores, membros do Conselho Fiscal e dos
controladores.

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

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.

Resolução CMN 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014.

Resolução CVM 13

Resolução CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020

Safra

Banco Safra S.A.

SEC

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

Securities Act

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

Hospital Mater Dei S.A., sociedade por ações inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 16.676.520/0001-59.

Registro na CVM

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

Sede

Localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais, Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho,
CEP 30.190-081.

Diretoria de Relações
com Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na
cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua
Mato Grosso, Nº. 1100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190081. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Rafael
Cardoso Cordeiro. O telefone do departamento de relações com
investidores é + 55 (31) 3339-9597 e o seu endereço eletrônico é
ri@materdei.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditor Independente

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Código de Negociação das
Ações na B3

As Ações serão listadas no segmento do Novo Mercado de
Governança Corporativa da B3 sob o código “MATD3”, a partir do
primeiro dia útil imediatamente posterior à disponibilização do
Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOEMG e no
jornal “Diário do Comércio”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 401.

Website da Companhia

http://ri.materdei.com.br. As informações constantes do
website da Companhia não são parte integrante deste
Prospecto, nem se encontram incorporadas por referência a
este.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente, nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 21 e 103, respectivamente,
deste Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10.
Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da
página 401.
Essas considerações sobre estimativas e declarações futuras basearam-se, principalmente, nas
expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou
possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus negócios,
sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo de caixa. As
estimativas e declarações futuras estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas
somente com base nas informações de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram como previsto ou descrito. Tais
riscos e incertezas incluem, entre outras situações, aos seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, podendo, portanto, intensificar
o impacto dos demais riscos aos quais estamos sujeitos;

•

o impacto do surto de coronavírus (COVID-19) na economia e condições de negócio no Brasil
e no mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no
combate ao surto;

•

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

•

nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo
prazo no comportamento de nossos consumidores em razão do surto de coronavírus
(COVID-19) ou outras pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido
suficientemente controlado;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

implementação das estratégias da Companhia;

•

mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia;

•

competição do setor, mudanças na demanda por serviços e produtos da Companhia, pressões
sobre a formação de preços, introdução de novos produtos e serviços por nossos concorrentes;

•

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

•

nível de capitalização e endividamento da Companhia e sua capacidade de contratar novos
financiamentos;

•

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

•

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

•

instabilidade política no País (inclusive referente a políticas desenvolvidas pelo novo governo
do Presidente Jair Bolsonaro ou como resultado de intervenções do governo e/ou novos
impostos e tarifas) e mudanças na situação política e macroeconómica do País;

•

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

•

impactos da recessão econômica e do eventual ajuste fiscal que poderá afetar negativamente
o crescimento da demanda na economia brasileira como um todo; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir
das páginas 21 e 103, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 428.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS 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
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA
INFORMAÇÃO, OCORRÊNCIA DE 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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As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera”,
“planeja” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro.
Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não se pode
assegurar que serão atualizadas ou revisadas em razão da disponibilização de novas informações,
de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. 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 já
que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Tendo em vista os riscos e incertezas
envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto e do
Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros da Companhia e
o seu desempenho podem diferir substancialmente daqueles previstos em nossas estimativas em
razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores mencionados acima. Por conta dessas
incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar
uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
As condições da situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais
futuros, sua participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças
significativas se comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações
prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da
capacidade de controle ou previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos,
nenhuma decisão de investimento deve ser baseada somente 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 podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA E NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE
UM POTENCIAL INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO EM NOSSAS AÇÕES.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA.
Antes de tomar sua decisão de investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o
Formulário de Referência, incluindo as informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Declarações Acerca
do Futuro”, “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta” nas páginas
7, 21 e 103, respectivamente, deste Prospecto, bem como os itens “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4.1 Fatores de
Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência nas páginas 412, 428 e 590, respectivamente, deste Prospecto,
além de nossas demonstrações financeiras, anexas a este Prospecto a partir da página 275. Salvo indicação em contrário, os
termos “nós”, “nos”, “nossos/nossas”, “companhia”, “Rede Mater Dei” e “Mater Dei” referem-se ao Hospital Mater Dei S.A.
Visão Geral da Companhia
A Rede Mater Dei de Saúde é um ecossistema integrado na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo uma
referência nacional em saúde e a maior rede hospitalar de Minas Gerais em número de leitos privados, com 18,0% do total de leitos
privados na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (“CNES”)1.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 1.081 leitos hospitalares distribuídos em suas três unidades, localizadas
estrategicamente na região metropolitana de Belo Horizonte, dos quais 541 são leitos operacionais, 540 leitos já construídos porém
não operacionais. Na data deste Prospecto, encontra-se em construção na cidade de Salvador, Estado da Bahia, uma nova unidade
hospitalar com capacidade para 367 leitos hospitalares e um centro médico com mais de 10.000 m2 de área construída, com
previsão para início de suas operações no primeiro semestre de 2022.
A Rede Mater Dei é a única plataforma hospitalar com 100% dos seus hospitais acreditados pela JCI no Brasil (Joint Commission
International, certificação de referência mundial no setor hospitalar), possuindo 58,7% dos leitos privados acreditados
internacionalmente (pela Joint Comission International - JCI ou Qmentum International), de acordo com dados das acreditadoras.
Acreditamos que sua excelência clínica é reconhecida por pacientes, comunidade médica, operadoras de saúde, fornecedores e
setores relevantes da sociedade, tendo como foco em inovação e pioneirismo médico.
Fundada e gerida há 40 anos por uma família de empreendedores, acreditamos que a Companhia tem entregue consistentemente
fortes resultados operacionais e financeiros, resultando na melhor margem EBITDA e margem Líquida dentre os hospitais
credenciados na Associação Nacional de Hospitais Privados (“ANAHP”)2 desde 2016 até sua última publicação, em 2019.
O mapa abaixo mostra a localização dos hospitais da Companhia:

Salvador
Betim-Contagem

Em operação
Santo Agostinho

Contorno

Em construção

Fonte: Companhia.

Histórico da Companhia
Desde sua inauguração em 1980 em Belo Horizonte, com o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, a Companhia acompanha os
desafios da área da saúde, superando-se constantemente para oferecer novas possibilidades que garantam um atendimento
diferenciado, personalizado e humanizado às pessoas que confiam sua vida à Rede Mater Dei. Seguindo o exemplo de seu
fundador, Dr. José Salvador Silva, o corpo diretivo da Companhia sempre esteve sintonizado com as realidades contemporâneas
mais avançadas do setor buscando continuamente inovação, tecnologia de ponta e capacitação de pessoas. A escala da
Companhia, reflexo da expansão contínua de suas capacidades clínicas e infraestrutura hospitalar, é resultado da visão de longo
prazo e espírito empreendedor presentes desde sua fundação.

1
2

O CNES é um sistema do Ministério da Saúde que entrou em funcionamento para cadastramento de todos os estabelecimentos de saúde em território nacional
em outubro de 2005 - http://cnes.datasus.gov.br
A ANAHP é uma entidade representativa dos principais hospitais privados de excelência do país, contemplando 122 hospitais em abril de 2020 https://www.anahp.com.br/
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Após demonstrar capacidade única de crescimento por meio da expansão gradativa de serviços, em 2000 foi inaugurado o segundo
edifício na Unidade Santo Agostinho. O Mater Dei Santo Agostinho, nos anos seguintes, continuou expandindo em portfólio de
serviços e em capacidade, passando a oferecer 318 leitos.
O sucesso obtido com o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, aliado à expansão da economia brasileira e a rápida ascensão da
classe média observadas no início do século corroboraram com os planos da Companhia de expandir sua capacidade de
atendimento na cidade de Belo Horizonte. Em 2014, inaugurou-se o Mater Dei Contorno, com 22 pavimentos, 65 mil m2 de área
construída, com 357 leitos, dobrando a capacidade de atendimento da Companhia à época e dando origem à Rede Mater Dei de
Saúde. Também foi inaugurado o 1º pronto-socorro oncológico do estado e, em 2016, inaugurou-se o Hospital Integrado do Câncer,
sendo este o primeiro hospital privado em Minas Gerais com esse formato, prestando um atendimento completo aos pacientes
oncológicos.
Em 2019, foi inaugurada sua terceira unidade hospitalar, localizada na divisa entre os municípios de Betim e Contagem, as duas
maiores cidades na região metropolitana de Belo Horizonte, possuindo uma área construída de 44 mil m2, com capacidade de 406
leitos hospitalares. Esta unidade reúne diversas especialidades médicas, levando serviços médico-hospitalares de alta qualidade
para localidades fora de Belo Horizonte, consolidando a Companhia como a líder e maior prestadora de serviços de saúde privado
no Estado de Minas Gerais, de acordo com o CNES.
Ainda em 2019, a Companhia iniciou seu processo de expansão nacional, com a decisão de construir uma nova unidade em
Salvador, capital do Estado da Bahia. A construção contará com duas unidades: O Hospital Mater Dei Salvador e o Centro Médico
Mater Dei, com uma área total construída de 72 mil m2 e capacidade de 367 leitos. A construção encontra-se em fase avançada e
as operações estão previstas para iniciarem no 1º semestre de 2022. A capital baiana, escolhida para iniciar a expansão da
Companhia nacionalmente, é um importante centro econômico da região Nordeste brasileira e também um dos 10 maiores
mercados de saúde do país em termos de beneficiários, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”)3. A
Mesorregião Metropolitana de Salvador possui um total de 955 mil vidas, dos quais 420 mil são beneficiários endereçáveis, ou 44%
do mercado total. Em termos de volume de despesa assistencial, o mercado endereçável é de R$2,2 bilhões, de um total de R$3,0
bilhões, ou seja, cerca de 75% de todo o mercado, de acordo com a ANS.
Com foco em crescimento perene e sustentável, a Rede Mater Dei demonstrou possuir uma capacidade robusta de execução de
estratégias de crescimento orgânico por meio de expansão tanto de seus serviços e especialidades médicas como da sua
infraestrutura hospitalar. Desde início de 2014 até 2019, a Companhia aumentou em 2,4x o número de leitos disponíveis, saindo de
318 para 1.081 construídos (em 31 de dezembro de 2020, 541 estavam em operação), aumentando, no mesmo período, a
quantidade de pacientes atendidos anualmente em nossos serviços de Oncologia com taxa de crescimento anual composto
(“CAGR”)4 de 12,0% e número de cirurgias com 14,6% de CAGR. Para a promoção e execução de sua estratégia de crescimento
inorgânico, a Companhia estruturou uma equipe interna focada em novos negócios e aquisições, que, com a assessoria
especializada de M&A na área de saúde, será responsável por estudar as regiões potenciais, selecionar hospitais-alvo, start-ups e
healthtechs e executar tais transações.
A Companhia possui uma governança robusta com visão no longo prazo, que inclui um plano de sucessão familiar estruturado e
bem-sucedido e implantado desde 1994. A Companhia conta com um time de gestão experiente, focado em garantir eficiência de
gestão e perpetuar a visão de seu fundador, promovendo também transparência e cumprimento das melhores práticas do Novo
Mercado.
Atualmente, a Companhia presta serviços para mais de 85 operadoras de planos de saúde independentes e autogestões, tais como:
Allianz, Amil, Bacen, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Care Plus, Cassi, Copass, FCA Saúde, Golden Cross, IPSM Sul América,
Vale, entre diversos outros. A reputação da Companhia como prestadora premium de serviços de saúde e a localização estratégica
de suas instalações permitiu que a Companhia firmasse contratos comerciais e que mantivesse, com sucesso, um sólido
relacionamento com os principais provedores de planos de saúde no Brasil, propiciando às suas instalações uma sólida base de
clientes.
As iniciativas da Companhia também corroboram o seu comprometimento com políticas e iniciativas ambientais, sociais e de
governança corporativa. Focado em valores de sustentabilidade a construção do Hospital Mater Dei Salvador, assim como dos
outros hospitais da rede, deriva de um planejamento arquitetônico sustentável encabeçado por renomados arquitetos.
Adicionalmente, a Companhia possui alto grau de independência do Conselho, de 50%, enquanto a média do mercado de saúde é
de 41%5. A participação de mulheres em cargos de diretoria, de 37,5% (média do mercado de saúde é 6%5), e no Conselho, de 20%
(média do mercado de saúde é 8%5).
A Companhia acredita estar bem posicionada para aproveitar oportunidades no mercado hospitalar brasileiro, um mercado
altamente fragmentado e com grande potencial de crescimento. A Rede Mater Dei apresenta uma proposta de valor única para
classes sociais de rendas média a alta oferecendo uma estrutura de alta qualidade com uma equipe médica especializada que
acreditamos ser uma referência no país, permitindo acesso à uma ampla rede de serviços com as mais modernas tecnologias.
Modelo de gestão
A equipe de gestão da Companhia é formada por uma combinação de administradores e profissionais médicos. A Companhia
acredita que dentre os fatores chave para o seu sucesso corporativo estão características comungadas pelos seus gestores como
mentalidade de dono, alta capacitação médica, habilidade de capturar crescimento, profundo entendimento do mercado de saúde
brasileiro e foco em meritocracia.
Ao longo de sua trajetória, a Rede Mater Dei desenvolveu um modelo único de gestão fundamentado na integração de práticas de
governanças clínicas e corporativas. Esse modelo perpassa pelo envolvimento inclusive de profissionais clínicos, como médicos e
enfermeiras na gestão administrativa, e, do ponto de vista hospitalar, o monitoramento de indicadores de desempenho, protocolos e
processos.
Com o objetivo de fomentar a capacitação e retenção de talentos, garantindo a sucessão e expansão do seu corpo clínico e time de
gestão, a Companhia oferece diversos programas de especialização. Entre eles, destacam-se o Centro de Formação Institucional
(“CFI”), com ênfase na capacitação técnica, e o Lidera Mater Dei, com o objetivo de desenvolvimento de líderes, baseados nos
3
4
5

A ANS é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil - http://www.ans.gov.br/
O CAGR, Compound Annual Growth Rate, é a taxa de crescimento composta anualizada do valor em um ano inicial até outo valor no ano final.
Considera as empresas de capital aberta do mercado de saúde: Qualicorp, SulAmérica, Grupo Notre Dame Intermédica, Fleury, Rede D’or, Odontoprev,
Hapvida, e Alliar, Fonte: Companhias.
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valores do Mater Dei, com foco em tomada de decisão e comunicação. Além disso, a Rede Mater Dei também oferece um programa
completo de residência médica e de especialização de enfermagem no Brasil.
Qualidade clínica intrínsica e percebida
Os mais de 40 anos de experiência no setor de assistência médica, permitiram à Companhia construir uma forte posição no mercado de
médio e alto padrão, consolidando a sua marca “Mater Dei” como referência de qualidade em Minas Gerais e no Brasil. A importância da
qualidade assistencial na Rede Mater Dei é comprovada pelo histórico pioneirismo nacional das acreditações a nível mundial, que nos
tornam uma referência de qualidade clínica, operacional e segurança do paciente. Dentre elas, é possível destacar: (1) ONA III
(Organização Nacional de Acreditações), desde 2004, quando fomos o 1º Hospital em uma capital Brasileira acreditada por tal
certificação, desde então, já fomos várias vezes recertificados; (2) a NIAHO (National Integrated Accreditation for Healthcare
Organizations), da qual fomos o 1º hospital fora dos Estados Unidos a obter tal acreditação; e, (3) a JCI (Joint Comission International),
pela qual somos acreditados desde 2016 e, atualmente, somos a única plataforma de saúde brasileira com todas as unidades
acreditadas por tal certificação.
Principais Acreditações

Fonte: Companhia, Joint Commission International (JCI), Organização Nacional de Acreditação (ONA), National Integrated Accreditation for
Healthcare Organizations (NIAHO).

Adicionalmente à qualidade assistencial, outra prova do reconhecimento da marca “Mater Dei” são os diversos prêmios recebidos pela
Companhia, dos quais destacam-se: Health IT Award, Prêmio Minas, 100 Mais Influentes de Saúde, dentre outros.

Principais prêmios

Great Place to
Work

Prêmio Hospitais
Sentinela ANVISA

Prêmio Excelência
da Saúde (2014,
2016, 2017, 2018,
2019, 2020)

100 mais Influentes
na Saúde (2017,
2018, 2019)

Prêmio Ser
Humano (2012,
2020)

Benchmarking
Saúde (2020)

Prêmio LIDE
de saúde
(2014, 2017)

Instituição do ano –
Center of
Prêmio Excelência
Prêmio Minas
Experiência do
Sustentabilidade,
Excellence Award
em Finanças
Desempenho
consumidor (2016)
pelo Prêmio HealthMetabolic &
Corporativas (2018)
Empresarial (2017,
IT (2016)
Bariatric Surgery
2018, 2019)
Fonte: Companhia, Great Place to Work (GPTW), ANVISA, Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), Health IT, Instituto Brasileiro de
Executivos em Finanças (IBEF).

A excelência no desenvolvimento de pessoas aliada aos investimentos em estrutura, processos e tecnologia diferenciam a
Companhia na prestação de seus serviços. Por quatro vezes, nos anos de 2010, 2017 e 2020, o Prêmio Top of Mind foi para a Rede
Mater Dei como instituição destaque na categoria liderança, segmento Higiene e Saúde. Realizado pelo Instituto Olhar de Pesquisa
e Informação Estratégica, contratada com exclusividade pela Revista Mercado Comum, o estudo é baseado em uma perguntachave: — Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em Higiene / Saúde?
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Pesquisa Top of Mind (Higiene/ Saúde)

Fonte: Instituto Olhar. Pesquisa realizada entre 18/01 e 15/02 de 2020 com 1.500 entrevistados na região de BH e interior.

Excelência Clínica e Operacional
O modelo de gerenciamento do Quadruple Aim do Institute for Healthcare Improvement (IHI), que se baseia em 4 pilares: (i) Saúde
populacional; (ii) Experiência do paciente; (iii) Bem-estar dos profissionais clínicos; e, (iv) Redução de custos, aliado à experiência adquirida
durante aos 40 anos de experiência, permitiu à Companhia desenvolver um método singular de gestão que une a excelência clínica à
excelência operacional, com um custo acessível para seus clientes.
Um dos grandes diferenciais da Companhia é a sua alta qualidade clínica. Para conseguir atingir níveis de qualidade de referência mundial,
em diversas especialidades, a Companhia monitora regularmente os principais indicadores clínicos por meio de dashboards assistenciais.
Dessa forma, a Companhia, através de reuniões e comitês, que combina análises de dados com o envolvimento dos médicos, consegue
receber insights úteis e rápidos para uma tomada de decisão assertiva, melhorando o nível de serviço do Mater Dei.
Adicionalmente, a Companhia, no sentindo de buscar a excelência nas áreas da assistência, possui uma estratégia para melhora de
indicadores clínicos. Essa estratégia envolve o mapeamento de indicadores de performance, avaliação de junto outros players
referência do mercado, análises por áreas especializadas da Companhia, implementação das melhorias mapeadas neste processo
e, por fim, reavaliação contínua destas práticas. Essa estratégia, que utiliza a metodologia de melhoria contínua PDCA (Plan, Do,
Check, Act, ou, em português, planejar, executar, verificar, agir), encontra-se ilustrada abaixo:
Estratégia de melhoria de indicadores assistenciais

Fonte: Companhia e ANAHP.

Adicionalmente, a qualidade intrínseca percebida da rede é também um reflexo da implementação de uma estratégia assertiva de
controle de custos e investimentos buscando o mais alto padrão de qualidade que resulta em constantes melhorias dos principais
indicadores operacionais. Comprometida com investimentos em gestão de custos e desenvolvimento de processos, o Comitê de
Análise Crítica, o Comitê de Produtividade e o Comitê de Receita e Glosas da Rede Mater Dei acompanham as principais métricas
operacionais e clínicas periodicamente, garantindo resultados que consideramos excepcionais a pacientes e acionistas. Abaixo,
mostramos alguns indicadores operacionais monitorados pela Companhia.
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Indicadores operacionais monitorados

1. Fonte: Observatório ANAHP: Hospital 9 de Julho, Oswaldo Cruz, Aliança, Barra D’Or, Beneficência Portuguesa, Copa D’Or, HCOR, São
Luis, Albert Einstein, Moinhos de Vento, Porto Dias, Quinta D’Or, Rios D’Or, Samaritano, São Luiz e Sírio Libanês.
2. Consumo de água em m3/paciente-dia.
Fonte análise de inflação: Banco Central do Brasil e Companhia.

A Rede Mater Dei possui um modelo de negócios resiliente às situações macroeconômicas e apesar das diversas dificuldades
enfrentadas pela economia brasileira nos últimos anos a Companhia conseguiu expandir suas operações mantendo as margens
EBITDA e líquidas atrativas. A tabela a seguir apresenta informações financeiras selecionadas da Companhia nos períodos
indicados:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
(R$ milhares)
Demonstrações dos resultados
Receita de serviços hospitalares
Lucro bruto
Lucro líquido do exercício
Lucro bruto/Receita de Serviços Hospitalares (%)
Lucro líquido do exercício/Receita de Serviços Hospitalares (%)

717.861
732.639
626.556
290.064
335.683
284.916
72.643
138.104
124.435
40,4%
45,8%
45,5%
10,1%
18,9%
19,9%
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
(R$ mil, exceto quando indicado diferentemente)

Outras
informações financeiras
EBITDA (1)
155.298
257.846
220.705
Margem EBITDA (2) (%)
21,6%
35,2%
35,2%
ROIC (3) (%)
17,2%
19,6%
20,3%
ROAE (4) (%)
13,1%
17,4%
17,9%
Dívida Bruta (5)(7)
242.239
190.791
175.509
Dívida Líquida (6)(7)
(28.571)
(70.409)
(110.775)
Endividamento Líquido (8)
(0,18)
(0,27)
(0,50)
(1) O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") nº 527, de 4 de outubro de 2012, e consiste no lucro líquido (prejuízo) reduzido pelo resultado
financeiro, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e depreciação e amortização. O EBITDA não é uma
medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP") nem pelas Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), não representa o fluxo de
caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido (prejuízo), como
indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou como base para a
distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias.
(2) A Margem EBITDA é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão do EBITDA pela
receita dos serviços hospitalares. A Margem EBITDA não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS, emitidas pelo IASB, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Margem
EBITDA elaborada por outras empresas. A Margem EBITDA não deve ser considerada isoladamente ou como substituto
para o lucro líquido, lucro operacional ou para o fluxo de caixa operacional da Companhia, base de distribuição de
dividendos ou indicador de liquidez, desempenho operacional ou capacidade de pagamento.
(3) ROIC, ou return on invested capital, é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde, em termos
percentuais, pela divisão do (i) Lucro antes das receitas e despesas financeiras líquido do Imposto de Renda e
Contribuição Social pelo (ii) Capital Investido, que é composto pela soma das medias simples dos saldos do exercício
social corrente e do exercício social anterior do (a) patrimônio líquido, (b) dívida bruta, reduzido do (a) Caixa e
equivalentes de caixa, e (b) Aplicações financeiras. O ROIC não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável ao ROIC elaborado
por outras empresas. A Companhia utiliza o ROIC para avaliar o retorno sobre o capital investido nas operações.
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(4) ROAE, ou return on average equity, é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde, em termos
percentuais, à divisão do (i) lucro líquido do exercício ou do período, conforme o caso; pela (ii) média simples dos saldos
do patrimônio líquido da Companhia do exercício social corrente e do exercício social anterior. O ROAE não é uma medida
reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode
não ser comparável ao ROAE elaborado por outras empresas. A Companhia utiliza o ROAE para avaliar a capacidade de
rentabilidade do capital investido.
(5) A Dívida Bruta é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos
empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida
Bruta elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza Dívida Bruta como medida para monitorar o cumprimento de
suas obrigações contratadas com instituições financeiras líquidas de seus derivativos.
(6) A Dívida Líquida é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido
dos saldos de caixa e equivalentes de caixa aplicações financeiras. A Dívida Líquida não é uma medida reconhecida de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser
comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza Dívida Líquida para avaliar a posição
financeira da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, assim como auxiliar decisões gerenciais relacionadas à
gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital.
(7) A Dívida Bruta e a Dívida Líquida são medidas não contábeis de natureza patrimonial. Por esse motivo, a Companhia
apresenta tais medidas levando em consideração as informações financeiras do final dos últimos três exercícios sociais e
as últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao exercício social corrente.
(8) O Endividamento Líquido é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde à divisão do saldo da
Dívida Líquida pelo valor do EBITDA no período. O Endividamento Líquido não é uma medida reconhecida de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável ao
Endividamento Líquido elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza o Endividamento Líquido para avaliar a
posição financeira da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, assim como auxiliar decisões gerenciais
relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital.
Vantagens Competitivas
A Companhia acredita possuir as seguintes principais vantagens competitivas:
Gerida há mais de 40 anos por empreendedores de referência no setor apoiados por sólida governança corporativa e um
programa de sucessão bem estabelecido
A Rede Mater Dei é gerida por uma família empreendedora altamente qualificada e reconhecida no setor, sempre focada na excelência
operacional da plataforma e na qualidade do serviço. Parte dos membros da Administração da Companhia tem dedicado toda sua carreira
profissional na prestação de serviços médico hospitalares, enquanto os demais possuem sólida experiência em companhias líderes de
mercado em outros setores da economia.
Guiada por uma visão de longo prazo e pelo comprometimento com o desenvolvimento dos serviços de saúde do Brasil, a família Salvador
foi um dos fundadores da ANAHP.
A cultura organizacional e de recursos humanos da Companhia é baseada na atração, constantes treinamentos e retenção de
profissionais clínicos e da administração altamente qualificados em todos os níveis. Dentre as diversas iniciativas internas
realizadas, destacam-se: (i) Lidera Mater Dei: programa interno com duração de 18 meses, com foco na capacitação dos líderes da
Companhia, a partir de supervisores, para o desenvolvimento e fortalecimento de habilidades de liderança; (ii) Centro de Formação
Institucional (CFI): grupo interno desde 2012, que permitiu que, em 2019, 84% do corpo de enfermeiros já fossem capacitados no
programa para reforçar os padrões técnicos e de qualidade da Companhia; (iii) Programa de Especialização de Enfermeiros:
programa Lato Sensu com duração de 13 meses, que permitiu que, em 2019, 40% do corpo de enfermeiros já fossem treinados
internamente seguindo o nível de excelência do grupo: e (iv) Programa de Residência Médica: programa reconhecido em Minas
Gerais com mais de 400 especialistas formados em mais de 10 áreas, desde sua fundação em 1980.
A administração da Companhia foi responsável pela construção do zero e crescimento de três hospitais de referência no Brasil, sempre
mantendo um robusto desempenho clínico, operacional e financeiro. Em 1994 a Companhia foi a pioneira no início do planejamento do
corpo clínico integrado com a gestão estratégica da Rede e, em 1995, a Companhia se juntou ao programa PAEX (Partners for Excellence)
em parceria com a Fundação Dom Cabral, investindo na profissionalização da gestão de seus líderes e colaboradores. Desde então, foi
instituído o programa sucessório de membros da família fundadora da Rede Mater Dei, tendo como pilar o conceito do mérito, experiência e
formação. É necessário que os membros da família tenham pelo menos 2 anos de experiência em hospitais renomados e diploma de MBA
em escolas reconhecidas internacionalmente antes de assumir a sucessão no hospital. A administração do Mater Dei também é composta
por profissionais de mercado, os quais, para serem parte do corpo diretivo da Companhia, devem ser altamente conceituados e com ampla
experiência no mercado de trabalho.
Recentemente, também em conjunto com a Fundação Dom Cabral, a governança corporativa da Companhia foi reestruturada para suportar
a estratégia de crescimento do negócio e permitir maior escalabilidade da nossa Plataforma de Saúde atual. Uma das iniciativas desse
projeto foi a implantação do Centro de Serviços Compartilhados que prevê uma maior eficiência operacional e permite uma expansão com
otimização de recursos.
Um ecossistema integrado que alia performance financeira com excelência clínica
Única plataforma de hospitais brasileira 100% acreditada pela JCI (Joint Comission International), a Rede Mater Dei de Saúde é um dos
maiores grupos hospitalares privados do Brasil em número de leitos com 1.081 leitos totais (dos quais 541 são leitos operacionais, 540 leitos
já construídos mas não operacionais), operando de maneira integrada através de três unidades operacionais no estado de Minas Gerais e
uma em construção no estado da Bahia. Atualmente a empresa conta com uma solida infraestrutura médica operando através de 1.081
leitos, 49 centros cirúrgicos (68 quando considerado a unidade de Salvador) e cerca de 5.600 médicos no corpo clínico, que corresponde a
cerca de 25% do total de médicos em Belo Horizonte, segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM).
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Seu ecossistema de saúde integrado é amplamente reconhecido pela sua alta qualidade por todos os stakeholders da cadeia de
valor, tendo sido, em 2004, o primeiro hospital em uma capital brasileira acreditado pela ONA III e o primeiro hospital fora dos EUA a
ser acreditada pela NIAHO, em 2009. A qualidade de serviço comprovada e a execução de uma estratégia de crescimento
combinando constante adições de novas especialidades médicas, expansões físicas através de desenvolvimento de ativos
existentes (brownfields) além da construção e operação de novas unidades hospitalares (greenfields) permitiu um crescimento
constante, suportado pelas melhores margens EBITDA e líquida no setor se considerados os maiores hospitais privados da ANAHP,
em número de leitos, conforme demonstrado abaixo:
Margem EBITDA (%): Comparativo entre os hospitais mais relevantes da ANAHP de número de leitos (1)

Margem Líquida (%): Comparativo entre os hospitais mais relevantes da ANAHP de número de leitos(1)

Fonte: Companhia e dados públicos divulgados pelas Companhias ou disponíveis publicamente.
Nota: (1) Considerando os hospitais que possuem demonstrativos financeiros publicamente disponíveis.

Modelo de gestão combinando excelência operacional e clínica com foco no paciente e lucratividade
A Rede Mater Dei atua através de um modelo de gestão que alia a excelência operacional à clínica, sempre com o foco no paciente,
um dos pilares dos valores da Companhia.
A excelência clínica das unidades é monitorada em tempo real através de índices utilizados para aferir a performance (KPIs, ou key
performance indicators) recorrentemente revistos pelo time de gestão e comitês internos, contribuindo com insights e diretrizes para
iniciativas de melhoramento da qualidade médica. A Rede Mater Dei também possui comitês mensais focados em analisar aspectos clínicos
junto ao seu corpo médico, além reuniões trimestrais para revisão de resultados técnicos e aprimoramento contínuo.
O monitoramento constante e a gestão ativa sobre diversos indicadores assistenciais permite que o Mater Dei consiga atingir níveis
melhores metas mundiais em indicadores de performance de seus serviços hospitalares, dentre eles: (i) o tempo de Porta-Balão, ou seja, o
tempo desde a chegada do paciente no Hospital com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio até a realização do procedimento de
angioplastia. A performance da Companhia é consistentemente superior ao recomendado pela organização American Heart Association
(AHA), referência internacional no assunto; (ii) o tempo Porta-Antibiótico, medido desde a chegada do paciente com suspeita de sepse até o
início da primeira dose da medicação com antibiótico, no qual a Companhia possui melhor tempo que o estabelecido pelo Instituto Latino
Americano de Sepse (ILAS). A Companhia também compara a Taxa de Mortalidade Institucional com os reportados pela ANAHP, e também
vem consistentemente atingindo resultados substancialmente melhores que o índice médio reportado pela Associação. Adicionalmente, a
Companhia ganhou o Prêmio Parto Adequado promovido pela ANS, Institute for Healthcare Improvement (IHI) e Hospital Albert Einstein,
com o objetivo de reduzir as taxas de cesarianas no país e melhorar a experiência da maternidade para mães e bebês, com a maior Taxa de
Natalidade em Parto Natural dentre todos os outros participantes. Outro indicador monitorado pela Companhia é a Adequação à
Profilaxia/Prevenção de Tromboembolismo Venoso (TEV), causa comum de morte evitável no paciente hospitalizado, e possui taxas
superiores à meta estabelecida pelo Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP). Durante a pandemia do COVID-19,
comparamos nossas taxas de mortalidade por COVID-19 e identificamos que são inferiores às mortes nacionais já publicadas com dados de
outros hospitais privados, seja dentre os pacientes na Internação, no Centro de Tratamento Intensivo (UTI), e até mesmo dentre os
pacientes nos quais foi necessário o uso de respiradores.
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Indicadores assistenciais

Fontes: Companhia, AHA, ILAS, ANAHP, IBSP, Milena S. Marcolino et. al (Clinical characteristics and outcomes of patients hospitalized with COVID-19
in Brazil), Otavio T. Ranzani et. al (Characterisation of the first 250 000 hospital admissions for COVID-19 in Brazil).

Em adição aos comitês clínicos, a Rede Mater Dei possui comitês focados em garantir bons níveis de eficiência operacional e lucratividade,
compostos por membros da administração, gestores corporativos e de áreas produtivas. Mensalmente são realizados comitês com o time de
gestão para a discussão e revisão de aspectos operacionais críticos e reconhecimento de receitas e glosas. Semanalmente também são
realizados comitês de revisão de KPIs focados na elaboração de planos de ações para obtenção de metas financeiras. Por meio de tais
comitês, diversas iniciativas foram criadas e implementadas corroborando para resultados positivos em necessidade de funcionários por
leito, pacientes assistidos e internações em UTI.
No sentindo de sempre buscar prover o melhor atendimento a nossos pacientes, a inovação é parte do nosso DNA. Nós fomos
pioneiros em diversos procedimentos e técnicas, sendo o primeiro hospital no Brasil a realizar uma cirurgia robótica em criança com
menos de 5 anos, o segundo hospital no Brasil a possuir um equipamento de cirurgia robótica do tipo “DaVinci XI” e fomos
responsáveis pela primeira cirurgia fetal em Minas Gerais. Nossa qualificação e capacidade foi reconhecida pelo Congresso
Nacional dos Hospitais Privados (CONAHP) 2020, ocasião em que duas de nossas iniciativas foram premiadas como uma das 3
melhores em duas categorias: Assistência e Gestão.
Posição de liderança no estado de Minas Gerais, mesmo com a competição de uma das maiores Unimeds do Brasil,
beneficiando-se de fortes barreiras de entrada.
Mesmo diante da competição de uma das maiores Unimeds do país, com participação de mercado superior a 58%, em número de
beneficiários na região metropolitana de Belo Horizonte em 2020, segundo dados da ANS, o crescimento do Mater Dei é confirmado
por meio de seu crescimento médio anual ponderado (CAGR) de 18% da receita líquida de 2014 a 2019, alavancando-se da forte
marca “Mater Dei”, referência de qualidade na cidade, comprovada pela pesquisa Top of Mind em 2020, e de sua estratégia de
proteção de mercado, conforme explanação a seguir.
De acordo com a ANS, a microrregião6 de Belo Horizonte possui 2,082 milhões de beneficiários de planos de saúde7. Se forem
subtraídos o número de beneficiários de Unimeds (1,181 milhão) e das operadoras verticalizadas Hapvida e Notre Dame
Intermédica (371 mil) chega-se num valor de 531 mil beneficiários que consideramos como nosso mercado endereçável atualmente.
A taxa de penetração atual de beneficiários de planos de saúde em relação à população total da microrregião de Belo Horizonte é
de 38,3%. Considerando-se a mesma população atual da micrroregião de Belo Horizonte (5,3 milhões de pessoas), caso a taxa de
penetração retornasse à histórica de 46,7% em 2012, o nosso mercado endereçável seria de 649 mil de beneficiários, um aumento
de 117 mil em relação aos valores atuais.
Considerando-se a taxa média de internação de 18,4% em 2019 segundo o Mapa Assistencial do Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS) e o tempo médio de permanência hospitalar em 2019 de 4,04 dias, segundo a ANAHP, a necessidade de leitos
destes 649 mil beneficiários seria de 1.321 leitos8. Desta forma, os 541 leitos operacionais, seriam suficientes para cobrir 41% desta
demanda, e a capacidade de 1.081 leitos instalados do Mater Dei seria suficiente para cobrir 82%9 desta demanda. Caso o cálculo
fosse considerado para os 531 mil beneficiários, que compõem o mercado endereçável atualmente, o resultado seria de uma
demanda de aproximadamente 1.080 leitos. Neste caso, os 1.081 leitos do Mater Dei seriam suficientes para cobrir toda esta
demanda.
Adicionalmente, outros fatores para esse crescimento são (i) o fato de a marca Mater Dei ser uma referência nacional de qualidade,
atraindo clientes não só das cidades onde atua: em 2019, 33% dos pacientes do Mater Dei Santo Agostinho e do Mater Dei
Contorno vieram de fora de Belo Horizonte e 28% dos pacientes do Betim-Contagem de fora dos municípios de Betim e Contagem;
e (ii) a Companhia ser um centro para procedimentos complexos: de 2017 a 2020, a taxa composta de crescimento anual (CAGR)
de procedimentos complexos foi de 10%, e os de baixa complexidade de 4% no mesmo período. Isso fez aumentar a participação
de procedimentos complexos em relação ao total de procedimentos à taxa de 5% ao ano, atingindo 28,2% em 2020.
6
7
8
9

Segundo classificação oficial IBGE.
Incluindo 66 mil beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MGm não estão registrados na ANS por serem autarquia
Considera a demanda de beneficiários multiplicada pela taxa de hospitalização (18.4%) e pelo tempo médio de permanência (4.0%) dividida pelos 365 dias do
ano.
Se considerada a demanda dos 531 mil beneficiários do mercado endereçável atual, a demanda de leitos, segundo o cálculo descrito em (8), seria de cerca de
1.080 leitos, os quais poderiam ser atendidos pela capacidade atual da Rede Mater Dei (1.081 leitos instalados).
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Oferta de valor superior para todos os stakeholders da cadeia de valor.
A Rede Mater Dei acredita que o ganho de escala em sua rede de hospitais privados localizados em regiões estratégicas, em conjunto com
sua marca nacionalmente reconhecida permite manter relacionamentos mutuamente benéficos com seus stakeholders, incluindo os
principais provedores de planos de saúde, fornecedores, pacientes, médicos, comunidade, e seus acionistas.
A Companhia acredita agregar valor para as operadoras de planos de saúde das regiões onde atua e que ter a marca “Mater Dei”
no rol de hospitais credenciados pelo plano de saúde é um diferencial. Isso fica evidenciado em virtude de a Companhia ser a
primeira escolha dos pacientes, conforme evidenciado pelo fato de que cerca de 63% dos beneficiários dos cinco principais planos
de saúde da Região Metropolitana de Belo Horizonte (exceto Unimed e operadoras de planos de saúde verticalizadas, que possuem
hospitais próprios) vão ao Mater Dei pelo menos uma vez ao ano. O número sobe para quase 70% para o principal plano de saúde
da região, segundo análise da Companhia com base em análises da Companhia.
Adicionalmente, o relacionamento de parceria com mais de 85 operadoras de planos de saúde e autogestões permite o
desenvolvimento conjunto de novos modelos de remuneração mutualmente benéficos, baseados em compartilhamento de risco.
Possuímos modelos de pacotes e diárias globais que foram desenhados com a parceria de startups referência em tecnologias de
inteligência artificial e big data para permitir uma precisão mais assertiva, com o risco calculado, da precificação do produto. Esses
novos modelos de remuneração permitem uma redução do capital de giro e da glosa e ganho de escala na negociação com
fornecedores uma vez que existe maior previsibilidade, em virtude de serem pagamentos e taxas pré-acordadas.
Adicionalmente, a Companhia possui um projeto em andamento para o desenvolvimento de novos modelos de remuneração com
uma de nossas operadoras mais relevantes. No projeto, a Companhia simulou retroativamente a representatividade dos novos
modelos de remuneração, caso o projeto tivesse sido implementado anteriormente. Em tal simulação, considerando estimativas e
premissas da Companhia, os cenários calculados contabilizaram que, caso implementado, os novos modelos de remuneração
poderiam representar até 56% da receita total da Companhia.
Acreditamos que a Companhia possui infraestrutura moderna, equipamentos de última geração e alto fluxo de pacientes, atrativos
diferenciais para o corpo clínico da Companhia. A Companhia também está desenvolvendo produtos de educação corporativa que
servirão para fortalecer ainda mais a parceria com o corpo clínico. Além disso, a Companhia contratou uma consultoria (RedFox
Soluções Digitais) para apoiar a Rede Mater Dei na integração da jornada física dos pacientes, com nossa plataforma digital,
visando aperfeiçoar a experiência do paciente.
A Companhia está intensificando o desenvolvimento de novos modelos de assistência corporativa, como a parceria com a Vale para
a operação de 10 Leitos de UTI no estado do Pará, com 90% de índice de satisfação, e o serviço de Saúde Corporativa oferecido na
sede da Localiza, com 100% de índice de satisfação no segundo semestre de 2020.
Estratégia
A Companhia pretende empregar seus esforços para alcançar um crescimento constante e sustentável, tendo como premissas suas
vantagens competitivas descritas acima, ganhos de escala, sólida condição financeira e capacidade de geração de caixa, bem como
a manutenção de um baixo índice de endividamento financeiro. Dessa forma, a companhia pretende:
Crescer organicamente mediante aumento de leitos disponíveis nas suas unidades operacionais em Minas Gerais e
aumento da taxa de ocupação.
A Companhia pretende continuar crescendo suas operações de forma orgânica ao longo dos próximos anos por meio de
investimentos para a operacionalização de leitos existentes nas unidades do estado de Minas Gerais e que hoje não são
operacionais. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 1.081 leitos totais, dos quais 541 são leitos operacionais, 540
leitos já construídos mas não operacionais, sendo eles 298 no hospital de Betim-Contagem, 162 no hospital de Contorno e 80 no
hospital Santo Agostinho.
Para os próximos anos, a Companhia espera operacionalizar os 540 leitos restantes com um investimento por leito mínimo quando
comparado ao necessário para a construção de um projeto novo (greenfield) ou desenvolvimento de ativos existentes (brownfield).
O baixo valor de investimento necessário para operacionalizar os leitos está diretamente relacionado ao fato de que a infraestrutura
física destes leitos já foi construída e vários dos equipamentos necessários para a operacionalização já foram adquiridos. Com base
em uma estratégia de longo-prazo, essa expansão da capacidade instalada dos hospitais foi contemplada no momento da
construção dos hospitais, que previa a conversão de leitos construídos e não operacionais, sujeito ao aumento da demanda no
estado, de forma rápida, com baixo custo e sem influenciar as operações atuais.
Adicionalmente à expansão da quantidade de leitos, a Companhia tem iniciativas operacionais e comerciais que buscam viabilizar
um aumento na taxa de ocupação de suas unidades de Minas Gerais. Diversas iniciativas corroboram para a possibilidade deste
aumento: (i) a Companhia entende que a sua infraestrutura na região metropolitana de Belo Horizonte deverá ter maior demanda
por operadoras de planos de saúde parceiras, dado que dois hospitais nesta região, Vera Cruz e Life Center, que somam cerca de
380 leitos, foram recentemente adquiridos por operadoras de saúde de modelo verticalizado (que atuam por meio de hospitais
próprios), com o número de beneficiários se mantendo constante; (ii) a Rede Mater Dei também espera continuar capturando
crescimento de receitas por meio da expansão de novos modelos de remuneração. De 2014 a 2019, a Companhia foi capaz de
expandir seu portfólio de modelos de remuneração em três vezes, aumentando a penetração dos modelos de pacotes cirúrgicos nas
receitas totais de 4% para 9% no período, trazendo melhores negociações com operadoras de planos de saúde fora de sua carteira
atual; (iii) o credenciamento de novos planos de saúde, como a Polícia Militar no Mater Dei Santo Agostinho, no final de fevereiro de
2021, com cerca de 65 mil beneficiários na região de Belo Horizonte, conforme dados da Polícia Militar de Minas Gerais; e (iv) a
Companhia pretende aumentar os tipos de serviços prestados para seus pacientes, conforme detalhado abaixo nos próximos itens,
incluindo a operação de serviços de oncologia.
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Expansão para outras regiões fora de Minas Gerais com a inauguração do hospital de Salvador, no estado da Bahia,
prevista para o primeiro semestre de 2022.
Adicionalmente à estratégia de expansão orgânica em Minas Gerais, a Companhia irá beneficiar-se com o início da operação de sua
unidade hospitalar em Salvador, estado da Bahia, previsto para o 1º semestre de 2022, alavancando-se da qualidade dos seus
serviços prestados, infraestrutura recém instalada e baixa competição por serviços de qualidade superior na região.
Com base em dados públicos divulgados pela ANS, e considerando uma análise contemplando dados de beneficiários e custo
médio por vida de planos de saúde no Brasil, a Companhia estima que existe um mercado potencial de despesa assistencial na
mesorregião Metropolitana de Salvador de R$3,0 bilhões, sendo que a Companhia entende que aproximadamente R$2,2 bilhões
sejam endereçáveis, abrangendo um total de 955 mil vidas.
Localizado em uma das regiões com maior índice de desenvolvimento humano (IDH)10 do estado da Bahia, a Companhia também
entende que é possível capturar grande parte desses beneficiários de planos de saúde da região pela qualidade superior dos seus
serviços prestados, infraestrutura recém instalada de última geração e baixa competição por serviços de qualidade superior na
região.
Por fim, a rede Mater Dei entende ser possível atingir níveis de maturação do hospital de Salvador de forma mais acelerada que
outros hospitais na mesma região por três motivos: (i) a Companhia criou uma parceria contratual com a rede Amo Oncologia11, o
que acredita atrairá cirurgias e aumentará o nível de complexidade dos procedimentos realizados no hospital desde a sua
inauguração; (ii) a Companhia tem se alavancado na força de sua marca e do sólido relacionamento construído com a comunidade
de médicos em décadas de atuação no setor de saúde para atração de um corpo clínico de alta qualidade e experiência, tendo
grande parte desse corpo clínico já definido; e (iii) pela relação de parceria que possuímos com diversas operadoras e que
acreditamos que se estenderá para as próximas unidades operacionais, como exemplo de tal parceria, já recebemos cartas de
intenção de credenciamento da futura unidade de Salvador da Sul América, Vale, Vale-PASA e QSaúde. A Companhia considera
que os níveis de maturação são atingidos quando a ocupação dos leitos atinge de 80% a 85% da capacidade instalada do hospital.
Crescimento em clínicas especializadas em Oncologia
Apesar de sua posição de destaque no setor médico hospitalar, a Companhia entende haver significativas oportunidades para expandir
ainda mais sua participação em setores de maior complexidade, como o de oncologia.
A Companhia pretende se valer do aumento da prevalência do câncer, das novas tecnologias que tem chegado no mercado, a força
de sua marca e do sólido relacionamento que mantém com a comunidade de médicos oncologistas, aproveitando as significativas
oportunidades de crescimento nesse mercado especializado, de maior ticket médio e rentabilidade.
A Companhia busca se alavancar em sua atual infraestrutura para atingir seu objetivo, fornecendo uma jornada mais completa para
o paciente. A Companhia já vêm experimentando um crescimento desde 2016 até 2020 em número de pacientes (CAGR de 11,4%)
e em ticket médio (CAGR de 13,5%) levando a um crescimento de receita (CAGR de 26,4%).
Adicionalmente, a Companhia mantém contato constante com o mercado e está sempre buscando criar novos relacionamentos com
parceiros estratégicos, como a Amo Oncologia, maior centro de tratamento de câncer na região. Nessa parceria o Mater Dei
Salvador será o local referência para o direcionamento das cirurgias e internações dos pacientes da Amo Oncologia.
Investimento em novos serviços dentro da cadeia de saúde.
Atualmente, a Companhia já atua em todas as linhas de cuidado com o paciente, desde o nível primário de cuidado (atendimentos,
procedimentos sem internação e exames simples) até o terciário (procedimentos complexos), e pretende ampliar sua atuação em
toda a cadeia de saúde, buscando reter e tratar o paciente deste desde seu primeiro contato com o hospital.
A Companhia está constantemente buscando ampliar seu portfólio de produtos e serviços, criando assim um ecossistema hospitalar
com novos produtos que agregam financeiramente e para a imagem e reputação da rede. Adicionalmente, solidificando a sua força
regional e reconhecimento nacional nesses 40 anos de história, a Companhia desenvolveu recentemente novos produtos e serviços
na área de Saúde Corporativa e Educação Corporativa.
Na área de Saúde Corporativa, o objetivo da Companhia é prestar serviço de atendimento primário de saúde dentro das empresas,
sejam elas atendidas ou não por operadoras de planos de saúde credenciados à Rede Mater Dei. No caso de empresas que não
possam acessar nossos hospitais, desde o início ou após a implantação dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), sempre
oferecemos os planos de saúde de rede restrita, desenhados em conjunto com nossas parceiras operadoras de saúde. Nosso
objetivo é reduzir a conta de saúde do cliente, melhorando a jornada de saúde de seus funcionários. Com essa estratégia, a
Companhia acredita ser capaz de ampliar seu leque de clientes, o que entende não seria possível sem contato direto com as
empresas, criando assim uma demanda maior para seus hospitais.
Além da representatividade e visibilidade da marca no setor, a Companhia conta com um corpo clínico de excelência e referência
nacional, com médicos que atuam nas principais universidades do Brasil. Esses fatores permitem a Companhia criar programas de
educação de alto nível para disseminar conhecimento e experiência adquirido ao longo de sua história. A iniciativa está sendo feita
em conjunto com a vertical de saúde do grupo Ânima, a Inspiralli, que é dotada de amplo conhecimento no mercado educacional da
saúde, com diversas universidades no Brasil. A parceria permitirá usufruir da plataforma digital de última geração da Inspiralli e sua
expertise voltada ao público médico, e espera-se que, em conjunto com a experiência em saúde e corpo clínico/docente do Mater
Dei, alavancará o produto para clientes ao redor do Brasil.

10
11

O IDH é uma medida de desenvolvimento que permite comparar a qualidade de vida de cada localidade, identificando o seu desenvolvimento socioeconômico,
calculado por meio de uma média entre as três dimensões consideradas na análise: renda, saúde e educação.
A AMO – Assistência Multidisciplinar em Oncologia é uma instituição de saúde focada no atendimento especializado a pacientes oncológicos e hematológicos,
com duas unidades de atendimento em Salvador, uma em Santo Antonio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, e unidade em Ilhéu, e é o maior centro de
tratamento de câncer na região.
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Aproveitar oportunidades atrativas de crescimento por meio de aquisições estratégicas selecionadas em regiões com alto
potencial de crescimento.
A Companhia analisa e pretende continuar analisando oportunidades de crescimento inorgânico em diversas regiões do país. O
setor de saúde hospitalar privado ainda é altamente fragmentado e subdesenvolvido no Brasil.
De acordo com o relatório Cenário dos Hospitais no Brasil – 2019, publicado pela Federação Brasileira de Hospitais considerando um total
de 410 mil leitos no país, 261 mil leitos são privados. Do todo, em 2020, apenas cerca de 15 mil leitos estão concentrados nas cinco maiores
companhias do setor, que representam 4% do total de leitos e 6% do total de leitos privados. Adicionalmente, a rede Mater Dei entende que
o setor de saúde no Brasil ainda é consideravelmente pouco profissionalizado, de forma que os atuantes do setor que possuem altos níveis
de governança e análise financeira / mercadológica são os que possuem maiores condições para atuarem como consolidadores.
Nesse contexto, a Companhia possui um time dedicado para o acompanhamento da situação da saúde privada em todas as regiões do Brasil,
que quando identificam uma oportunidade, realizam análises financeiras detalhadas, a reputação local do ativo em análise, a sinergia de culturas
entre as duas partes, os planos de saúde mais atuantes na região, além de outros fatores que a Companhia julga relevantes.
A Companhia acredita que o seu prestígio e reputação em escala nacional, a força da sua marca, sua posição de liderança nos
mercados em que atua, sua experiência na gestão da eficiência operacional, bem como o seu sólido relacionamento com a
comunidade médica e operadoras de planos de saúde serão diferenciais competitivos decisivos para o seu crescimento futuro,
principalmente para futuras aquisições. Tais fatores são chave para a negociação com hospitais que possuem marcas fortes
regionalmente, de forma que a reputação da Mater Dei de (i) possuir acionistas controladores comprometidos com o longo prazo, e
(ii) ser uma “companhia de dono”, que busca primordialmente a qualidade no atendimento e na prestação do serviço e um bom
relacionamento com o corpo clínico, facilita a negociação com os acionistas de outros hospitais locais e de qualidade que
compartilham desse pensamento.
Com seu espírito empreendedor e DNA tecnológico e inovador, a Companhia acredita que além de aquisições dentro do setor
médico hospitalar, o mercado também possui oportunidades de investimentos em novas tecnologias como telemedicina, que
quando oferecidas no ecossistema da Companhia tem o potencial de alavancar suas receitas. Dessa forma, a Companhia tem
estudado aquisições de start-ups e healthtechs e empresas com alto nível de inteligência artificial e modelos preditivos,
aproveitando de sinergias para aprimorar seu modelo de negócios, tornando o processo de tomada de decisão mais simples e
eficiente.
Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à nossa Companhia, aos nossos negócios e à nossa condição financeira estão
relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, podendo ocorrer de
maneira combinada. Esses fatores incluem, de modo sumário, impactos adversos nos negócios, situação financeira e resultados da
Companhia decorrentes (i) da evolução da pandemia da COVID-19; (ii) de aspectos relacionado à competição no setor de serviços
de saúde, seja por outros hospitais, seja por operadoras de planos de saúde; (iii) transações com partes relacionadas envolvendo a
Companhia e seu controlador, notadamente no que tange à locação dos imóveis onde a Companhia desenvolve suas atividades; (iv)
riscos relativos aos locais onde atuamos no Brasil, (v) riscos relacionados a sistemas de tecnologia, compliance e cumprimento de
outras leis e normativos; (vi) riscos decorrentes de transações de aquisição de outras empresas; (vii) riscos de demandas judiciais e
administrativas; (viii) riscos relacionados à nossa estrutura de controle; (ix) riscos de clientes e fornecedores; e (x) riscos de
mercado. Para mais informações, vide item “Principais Fatores de Riscos Relacionados à Companhia” descrito abaixo e itens 4.1 e
4.2 de nosso Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 428.
Nossa Estrutura Societária
O organograma abaixo evidencia nossa estrutura societária atual:

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos Acionistas Controladores, que deterão uma participação no capital
social total e votante da Companhia entre 77,25% (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) e 70,3%
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
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Eventos Recentes
Desdobramento de Ações
Em 19 de março de 2021, a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia aprovou o desdobramento de nossas ações
ordinárias na proporção de 2,5:1, arredondadas as frações de ações detidas pelos acionistas e sem alteração do valor do capital
social da Companhia. Desta forma, nosso capital social antes dividido em 114.620.829 ações ordinárias passou a ser dividido em
286.552.072 ações ordinárias.
Programa de Opções de Compra de Ações
Em 19 de março de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o regulamento do Primeiro Programa de Opções de
Compra de Ações (“Programa”) no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na
assembleia geral extraordinária realizada em 10 de fevereiro de 2021. No âmbito do Programa: a quantidade de opções a serem
outorgadas é de até 5.502.402 opções, sendo que cada opção de compra atribui ao beneficiário o direito de aquisição de 1 (uma)
ação. A aquisição do direito ao exercício das opções ocorrerá em 3 (três) etapas anuais, na proporção de 1/3 (um terço) das opções
outorgadas, no terceiro, quarto e quinto aniversários de celebração do respectivo contrato de outorga, sendo o prazo final para
exercício de todas as opções de compra o 7º (sétimo) aniversário de celebração do respectivo contrato de outorga. O preço de
exercício das opções corresponderá ao Preço por Ação no âmbito da Oferta, sobre o qual incidirá um desconto de 20%. A
administração da Companhia tem a intenção de realizar outorgas das opções no âmbito do Programa até a conclusão da Oferta.
Impactos do Covid-19 Sobre Nossas Atividades
A pandemia no Brasil provocada pelo novo coronavírus afetou diversos setores da economia, incluindo a área de saúde e a Rede
Mater Dei, sendo que esse novo cenário turbulento impactou as diversas regiões do Brasil em tempos e magnitudes diferentes. No
Brasil a disseminação do novo coronavírus atingiu patamares elevados em março de 2020. No entanto, no Estado de Minas Gerais
e, em específico, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a crise se acentuou de maneira mais forte, com maior número
de notificação diária de novos casos a partir de junho e julho até final de agosto de 2020, retomando novamente para patamares
mais elevados em janeiro de 2021.
Em virtude das incertezas da população e comunidade científica relacionadas ao coronavírus, do novo comportamento humano em
resposta à pandemia, das medidas de distanciamento social tomadas pelos órgãos governamentais e do cancelamento de
procedimentos eletivos, tivemos um maior impacto no fluxo de pessoas no hospital logo no início da pandemia no Brasil e, portanto,
na receita, principalmente em abril de 2020. Impacto que, a partir dos meses seguintes foi se regularizando, gradativamente, com a
retomada dos procedimentos eletivos e normalização do comportamento humano.
Nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a pandemia voltou de forma bastante acentuada na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, fazendo diversos hospitais na capital atingirem sua ocupação máxima. O Hospital Mater Dei, percebendo o aumento
da demanda, conseguiu fazer os ajustes operacionais necessários e absorveu grande parte desse fluxo. Em nenhum momento na
nossa história tivemos que fechar nossas portas devido ao aumento de fluxo de pacientes.
Como parte desses pacientes não possui planos de saúde com operadoras credenciadas ao Mater Dei, esse foi um dos motivos
pelo qual o percentual de pacientes particulares aumentou significativamente de 2019 para 2020. Tal aumento também foi fruto de
uma melhor gestão do acompanhamento dos pacientes particulares, desde o pedido de orçamento. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, 6,0% da receita do Mater Dei foi proveniente de clientes particulares, o que representa um aumento de 28,5%
do valor do exercício anterior.
Para mais informações, veja item “10.9 - Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que
não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto,
a partir da página 636 deste Prospecto Preliminar.
Informações Adicionais
Nossa sede está localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, 1100, Santo Agostinho,
CEP 30.190-081. O telefone do nosso Departamento de Relações com Investidores é o + 55 (31) 3339-9597. Nosso endereço na
rede mundial de computadores (website) é ri.materdei.com.br e o e-mail para contato é ri@materdei.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 anexadas ou incorporadas por referência.
Principais Fatores De Riscos
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 103 deste Prospecto Preliminar, 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 401 deste Prospecto Preliminar.
A extensão da pandemia de COVID-19 ou a incorrência de outros surtos epidemiológicos, a percepção de seus efeitos, ou a
forma pela qual tal pandemia ou surto impactará os negócios da Companhia, poderá ser afetada por eventos futuros,
incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante para a Companhia e sua capacidade de
continuar operando seus negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da Companhia. Historicamente, algumas
epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente
conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome
respiratória do oriente médio (MERS), sarampo e a síndrome respiratória aguda grave (SARS), afetaram determinados setores da
economia dos países em que essas doenças se propagaram.
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No final de 2019, a COVID-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan, China. A Organização Mundial de Saúde ("OMS")
declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da disseminação global da doença causada pelo COVID-19.
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 de COVID-19 desencadeou severas medidas
por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto da doença, resultando em ações
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, assim como
fechamento prolongado de locais de trabalho.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo aqueles onde a Companhia atua, seguiram essas providências, adotando medidas
para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social. Além disso, essas medidas
influenciaram no comportamento da população em geral, inclusive dos clientes da Companhia, resultando na acentuada queda ou
até mesmo na paralisação das atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de consumo e
aumento do desemprego. Essas medidas podem permanecer em vigor por um período significativo e medidas ainda mais restritivas
podem vir a ser adotadas pelas autoridades a qualquer tempo e resultarem em alta volatilidade, ou reduções graves e prolongadas,
das atividades econômicas.
A pandemia de COVID-19 também resultou em um aumento da volatilidade nos mercados financeiros brasileiros e internacionais e
em indicadores econômicos, incluindo taxas de juros, câmbio e spreads de crédito. A título de exemplo, como resultado da maior
volatilidade, o circuit breaker da B3 foi acionado 8 (oito) vezes no mês de março de 2020 e o valor dos ativos foi impactado
negativamente. Quaisquer choques ou movimentos inesperados nesses fatores de mercado podem afetar adversamente as
condições financeiras dos clientes e, como consequência, os resultados da Companhia.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas específicas de
contenção pode ter um impacto adverso nos negócios da Companhia, bem como na economia brasileira. Nesse sentido, surtos de
doenças ou o avanço da atual pandemia de COVID-19, podem (i) impactar significativamente a cadeia de fornecimento de materiais,
equipamentos de proteção individual ou as operações dos prestadores de serviços da Companhia caso suas operações venham a
ser interrompidas ou suspensas ou sofrerem os efeitos de um agravamento ou uma nova onda de disseminação de COVID-19; (ii)
afetar a capacidade das operadoras de saúde e clientes da Companhia de cumprirem com suas obrigações com a Companhia,
impactando seus fluxos de caixa e liquidez; (iii) alterar o comportamento dos pacientes da Companhia, acarretando o aumento do
cancelamento de consultas, exames e procedimentos; (iv) causar a suspensão de cirurgias e procedimentos eletivos; (v) provocar o
fechamento das operações da Companhia; (vi) causar contaminação da alta gerência, prejudicando a gestão da Companhia; (vii)
causar contaminação de funcionários e colaboradores da Companhia, inclusive aqueles que atuam no atendimento direto aos
pacientes, prejudicando a condução das operações da Companhia; (viii) causar impactos financeiros diversos como, por exemplo,
elevar o risco de crédito com contrapartes e inadimplência de clientes; e (ix) aumentar custos operacionais através de pressões
inflacionárias causadas por uma maior demanda de insumos hospitalares e também pelo maior consumo de, por exemplo, EPI,
materiais para assepsia, higienização.
Uma crise de saúde pública, como a pandemia de COVID-19, pode reduzir a confiança nos estabelecimentos de saúde,
especialmente hospitais que não sejam capazes de apresentar prontamente diagnósticos precisos ou que estejam tratando ou
trataram pacientes afetados por doenças infecciosas, como o COVID-19. Caso qualquer dos estabelecimentos da Companhia trate
ou haja a percepção de que esteja tratando pacientes afetados por uma doença infecciosa, outros pacientes podem cancelar
procedimentos eletivos ou deixar de buscar os cuidados necessários nos estabelecimentos da Companhia. Além disso, uma
pandemia, epidemia ou surto de uma doença infecciosa pode afetar adversamente as operações da Companhia, causando
fechamentos temporários ou dispersão de pacientes, interrompendo ou atrasando a produção e entrega de insumos, materiais e
equipamentos por fornecedores ou causando escassez de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros colaboradores
nos estabelecimentos da Companhia. Os planos de contingenciamento e protocolos de doenças infecciosas da Companhia podem
não ser suficientes em caso de surgimento de uma pandemia, epidemia ou surto de uma doença infecciosa, como o COVID-19, o
que pode afetar adversamente as operações da Companhia e, consequentemente, sua capacidade de cumprir com suas obrigações
financeiras.
Não há certeza de que ações adicionais tomadas pela Companhia, conforme exigido pelas autoridades governamentais ou que
entenda ser no melhor interesse de seus funcionários, serão satisfatórias e suficientes para atenuar os riscos apresentados pela
pandemia de COVID-19 ou de outro eventual surto epidemiológico.
Dessa forma, a extensão em que o surto de COVID-19 afetará os negócios, condição financeira, resultados operacionais ou fluxos
de caixa da Companhia dependerá de eventos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração
e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus, como serão enfrentados os impactos por este
causados e a velocidade em que as condições econômicas serão retomadas. Mesmo depois da eventual diminuição do surto de
COVID-19, a Companhia pode ter impactos materialmente adversos em seus negócios como resultado de seu impacto econômico
global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego que ocorreu ou pode ocorrer
no futuro, o que pode diminuir a demanda pelos serviços prestados pela Companhia. Os impactos da pandemia de COVID-19
também podem precipitar ou agravar os outros riscos informados no Formulário de Referência.
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Além disso, a Companhia não pode garantir que as medidas restritivas impostas por alguns estados e municípios, bem como os
impactos decorrentes da pandemia nos negócios e na atividade da Companhia, conforme descritos acima, não venham a se agravar
caso o Brasil enfrente novas ondas do COVID-19, como vem ocorrendo em diversos países da Europa ou outras ondas posteriores.
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. A implementação ineficaz de tais políticas de
saúde pública pode exacerbar outros riscos nesta seção e nos afetar negativamente. Nos últimos meses, surgiu uma nova variante
do novo Coronavirus (COVID-19) e a quantidade de internações hospitalares tem aumentado e o número de mortes no Brasil
ultrapassou a marca de 250 mil pessoas em março de 2021. Ainda, estados e cidades brasileiras estão retomando medidas
restritivas, tais como proibição de atividades não essenciais e lockdown. Não podemos garantir que tais fatores não impactarão as
condições financeiras e operacionais da Companhia.
Dessa forma, dependendo da extensão e duração de todos os efeitos descritos acima nos negócios e operações da Companhia e
nos negócios e operações de seus fornecedores, seus custos podem aumentar, incluindo custos para tratar da saúde e segurança
dos colaboradores e a capacidade de obter certos suprimentos ou serviços podem ser restringidos, o que poderá impactar de forma
adversa as operações da Companhia. Para mais informações sobre os impactos da pandemia do COVID-19 nos negócios da
Companhia, veja item 10.9 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
A Companhia enfrenta concorrência por pacientes de outros hospitais e prestadores de serviços de saúde, sendo o
aumento da consolidação no setor de serviços de saúde um dos motivos.
A prestação de serviços médico hospitalares é altamente competitiva e a concorrência entre hospitais e outros prestadores de
serviços de saúde privados, incluindo prestadores nos setores de medicina diagnóstica e Oncologia, tem se intensificado nos
últimos anos. As unidades de atendimento da Companhia estão localizadas principalmente em cidades de grande porte, como Belo
Horizonte, Betim e, futuramente, Salvador, onde há muitos outros hospitais e prestadores de serviços de saúde oferecendo serviços
similares aos fornecidos pela Companhia.
A Companhia enfrentou e continua a enfrentar concorrência por pacientes para suas unidades de atendimento, na celebração de
contratos com operadoras de planos de saúde e na consolidação e reconhecimento de sua marca. No mercado brasileiro de
assistência à saúde e prestação de serviços médicos, pacientes cobertos por planos de saúde privados geralmente escolhem,
dentre aquelas com as quais os seus planos privados de saúde tenham contrato, as empresas com as quais mais se identificam,
seja pela qualidade do serviço oferecido, infraestrutura, localização, dentre outros motivos. Dessa forma, a Companhia não pode
garantir que será capaz de manter e aumentar a fidelidade às suas unidades de atendimento e marca, portanto, pode vir a perder
participação de mercado e, consequentemente, sofrer um impacto adverso nas suas operações e seus resultados.
A escala dos concorrentes da Companhia também aumentou nos últimos anos como resultado de uma consolidação substancial no
setor de saúde brasileiro, criando empresas de saúde maiores, com maior poder de negociação, resultando em maiores pressões
nos preços praticados, o que pode afetar a Companhia adversamente. Novas consolidações no setor de saúde brasileiro podem
levar a pressões adicionais nos preços de nossos serviços, incluindo em razão de uma maior verticalização de determinadas
companhia, o que pode impactar negativamente os nossos negócios.
Novas e potenciais aquisições, fusões, parcerias e alianças estratégicas no setor de saúde também podem mudar a dinâmica do
mercado e afetar os negócios da Companhia e o seu posicionamento competitivo. Adicionalmente, novas consolidações de negócio,
alianças e crescentes integrações verticais envolvendo os participantes de mercado com os quais a Companhia se relaciona,
poderão acarretar um acirramento das condições competitivas e, desta forma, afetar adversamente a Companhia, na medida em
que, entre outros, imponham obstáculos para suas iniciativas destinadas a aumentar a sua base de pacientes e expandir as suas
operações, reduzam as margens de lucro de suas atividades e aumentem a competição por imóveis para seus hospitais, clínicas ou
laboratórios ou oportunidades de investimento e novos negócios. A incapacidade pela Companhia de antecipar e responder às
evoluções do setor de maneira oportuna e eficaz poderá impactar material e adversamente os negócios da Companhia, suas
condições financeiras e resultados.
Todos os hospitais e clínicas da Companhia operam em imóveis alugados ou arrendados, e a incapacidade de renovar os
aluguéis ou arrendamentos em termos comercialmente aceitáveis pode afetar adversamente a Companhia.
A Companhia opera em imóveis alugados junto a seu acionista controlador, cujo aluguel é reajustado anualmente pela variação da
taxa de inflação (IPCA). Em um cenário de hiperinflação, os resultados operacionais e a capacidade financeira da Companhia
podem ser afetados adversamente em razão do reajuste aplicável aos aluguéis devidos.
Além disso, os contratos de locação foram contratados por prazo de vigência de 30 (trinta) anos, podendo o valor ser revisado a
cada 5 (cinco) anos ou no âmbito de renovações (seja por meio de negociações comerciais com os proprietários ou no âmbito
judicial, caso sejam aplicáveis e propostas ações renovatórias), sendo que a Companhia não pode garantir que tais negociações ou
ações terão sucesso.
Adicionalmente, caso a Companhia deixe de cumprir com suas obrigações nos termos de seus contratos de locação, tais contratos
de locação podem ser encerrados antecipadamente. Tais contratos de locação, por envolverem partes relacionadas à Companhia,
estão sujeitos à possibilidade de negociação de seus termos e condições em termos desfavoráveis à Companhia.
Ademais, os contratos de locação de imóveis relevantes para as operações da Companhia não estão registrados nas respectivas
matrículas, o que pode resultar na necessidade de desocupação do imóvel em até 90 dias da data do recebimento de notificação
nesse sentido, caso o atual proprietário venda o imóvel e o adquirente não tenha interesse em manter a locação do imóvel para a
Companhia.
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Caso não seja capaz de (i) manter seus contratos de locação; (ii) celebrar novos contratos; ou (iii) renová-los em condições que
entenda serem adequadas, a Companhia pode ter suas atividades interrompidas e ser adversamente impactada, em razão de
custos decorrentes da realocação de operações, perda ou diminuição de receita, incluindo se não for capaz de localizar imóveis
substitutos adequados para seus hospitais ou se demorar para localizá-los ou se localizá-los a preços elevados. Nesses casos, a
situação financeira e resultados operacionais da Companhia podem ser adversamente afetados.
Se não renovar os contratos de locação ou arrendamento, a Companhia pode não localizar propriedades para substituição
adequada de seus hospitais ou unidades de atendimento com a velocidade adequada, o que pode levar a uma interrupção de suas
atividades e potencialmente afetar suas operações e resultados em razão de (i) custos decorrentes da realocação de operações, e
(ii) perda e/ou diminuição de receita, incluindo se não for capaz de localizar imóveis substitutos adequados para seus hospitais e/ou
se demorar para localizá-los ou se localizá-los a preços elevados; (iii) renová-los em condições que entenda serem inadequadas. A
falha em renovar ou celebrar novos contratos de locação ou de arrendamento em termos que a Companhia julgue aceitáveis pode
ter um impacto adverso sobre a Companhia, inclusive a interrupção de suas atividades e, portanto, resultar em um impacto adverso
nos resultados financeiros e operacionais da Companhia.
Riscos relacionados a ônus sobre os imóveis locados ou arrendados que foram onerados para garantir dívidas da
Companhia.
Alguns imóveis locados ou arrendados da Companhia foram onerados para garantir dívidas contratadas junto ao Banco do Nordeste
do Brasil e ao BNDES (conforme evidenciado no item 10.1(f) do Formulário de Referência anexo a este Prospecto). Ainda, novos
ônus podem vir a ser constituídos para garantir operações de crédito. Na hipótese de inadimplemento de tais obrigações, os
credores poderão proceder com a excussão da garantia. Caso a devedora não possua outros bens para garantir o pagamento de
tais dívidas, referido ativo poderá ser arrematado por terceiros em leilão extrajudicial ou sua propriedade poderá ser consolidada em
nome da própria credora. Nesse contexto, a Companhia poderá ser impedida de operar em tais imóveis dados em garantia, a
estratégia de seus negócios e os resultados da Companhia poderão ser afetados de forma adversa. Na data deste Prospecto, os
imóveis onde se localizam suas unidades operacionais (Belo Horizonte e Betim) e em construção (Salvador) encontram-se onerados
em favor de tais credores.
As instalações da Companhia estão localizadas no estado de Minas Gerais e, futuramente, no estado da Bahia, o que a
torna sensível às condições e mudanças econômicas, sociais, políticas, ambientais e de competitividade nesses estados.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía três unidades operacionais, todas localizadas no estado de Minas Gerais, e
uma unidade em construção em Salvador, no estado da Bahia. A concentração das instalações da Companhia em um, e,
futuramente, em dois estados, torna as operações e resultados da Companhia sensíveis às condições e mudanças econômicas,
sociais, políticas, ambientais e competitivas nesses estados. Qualquer alteração material nessas condições em tais estados pode ter
um efeito adverso nos resultados gerais dos negócios da Companhia e, portanto, impactar material e adversamente os negócios da
Companhia, suas condições financeiras e resultados.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, ACIONISTAS VENDEDORES, COORDENADORES DA
OFERTA, CONSULTORES E AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Hospital Mater Dei S.A.
Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho
CEP 30.190-081, Belo Horizonte – MG
At.: Rafael Cardoso Cordeiro
Tel.: +55 31 3339-9597
Website: ri.materdei.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo – SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Website: https://www.btgpactual.com

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
Fax: +55 (11) 3847-9856
Website: https://www.bradescobbi.com.br/

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 Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
Website: http://www.itau.com.br/

Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte),
10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e
15º andares
CEP 04538-905
São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: +55(11) 4950-3700
Website:
www.jpmorgan.com.br/country/br/pt/jpmorgan

Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Tel.: +55 (11) 3175-3284
Website: https://www.safra.com.br
Consultores Legais Locais da
Companhia e dos Acionistas Vendedores

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Avenida Brasil, 1.666, 6º andar
CEP 30320-140, Belo Horizonte, MG
At.: Sr. Gustavo Rugani do Couto e Silva
Tel.: +55 (31) 3194-1700
Website: https://www.machadomeyer.com.br/

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
Rua Funchal, nº 418, 11º andar
CEP 04551-060, São Paulo, SP
At.: Sr. Alexandre Barreto e Sra. Julia Lobo Dutra
Tel.: +55 (11) 3089-6500
Website: http://www.cesconbarrieu.com.br/
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Consultores Legais Externos
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 4º Andar
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At.: Sr. John P. Guzman
Tel.: +55 (11) 3147-5600
https://www.whitecase.com/

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta
Clifford Chance LLP
Rua Funchal 418, 15º andar
CEP 04551-060, São Paulo, SP
At.: Sr. Patrick Jackson
Tel.: +55 (11) 3019-6025
www.cliffordchance.com

Auditores Independentes da Companhia
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Rua dos Inconfidentes, 911, 18º andar, Savassi,
CEP 30140-128, Belo Horizonte, MG
At.: Fabio Abreu
Tel.: +55 (31) 3269-1500
Website: www.pwc.com
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 157.
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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 Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações” nas páginas 21 e 103, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores
de Risco” do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 428, nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e demonstrações financeira intermediárias
individuais e consolidadas, inclusive nas respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto a
partir da página 275, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes
de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Anna Dias Salvador, Felipe Salvador Ligório, Flávia Salvador Ligório
Braga, Guy Salvador Geo, Henrique Moraes Salvador Silva, José
Henrique Dias Salvador, Julia Dias Salvador Soares, Lara Salvador
Geo, Livia Salvador Geo, Márcia Salvador Géo, Maria Norma
Salvador Ligório, Rafael Sabino Salvador, Renata Sabino Salvador
Grande, Renato Moraes Salvador Silva, considerados em conjunto.

Ações

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

Ações Adicionais

Montante de até 16.138.811 ações de emissão da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores, correspondentes a
até 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Suplementares), que poderá
ser acrescido à Oferta nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, nas mesmas condições e no mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas.

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

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de
emissão da Companhia em circulação no mercado. Após a
realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
80.694.056 Ações de emissão da Companhia, representativas
de aproximadamente 22,75% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Considerando a colocação da totalidade
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, estima-se
que, aproximadamente, 108.936.975 Ações de emissão da
Companhia, representativas de aproximadamente 29,70% do
seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para
mais informações, veja seção “Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social” na página 46 deste Prospecto.
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O artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, estabelece que
a Companhia deve manter ações em circulação em percentual
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de seu capital
social (“Requisito do Novo Mercado”). A quantidade de ações
em circulação da Companhia, após a realização da presente
Oferta, corresponderá a, no mínimo, 22,75% de seu capital
social, no caso de não colocação da totalidade das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares, e, no máximo, a
29,70% das ações de seu capital, no caso de colocação da
totalidade das Ações Adicionais e Ações Suplementares. Para
informações detalhadas sobre a quantidade de ações em
circulação após a realização da Oferta, vide a seção
“Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas,
Administradores e Acionistas Vendedores”, do Prospecto
Preliminar. Em vista do acima exposto, considerando que, após
a Oferta, as ações em circulação da Companhia podem não
corresponder a percentual superior ao Requisito do Novo
Mercado, a Companhia protocolou, em 19 de março de 2021,
junto a B3, pedido de dispensa do referido requisito, o qual foi
deferido em 25 de março de 2021 (“Dispensa de Requisito”).
Em contrapartida para viabilizar tal concessão, foi requerido
pela B3 que a Companhia mantenha o percentual mínimo de
ações em circulação alcançado na data de conclusão da Oferta,
o qual, em qualquer hipótese, deverá ser equivalente ou
superior a 22,0%. Adicionalmente, a B3 estabeleceu que a
recomposição do percentual mínimo de ações em circulação
para o patamar do Requisito do Novo Mercado, deverá ocorrer
em até 18 meses da data de conclusão da Oferta.
Além disso, como condição para a concessão de tal tratamento
excepcional, a B3 determinou ainda que a Companhia deverá,
pelo prazo que perdurar tal tratamento, divulgar até o dia 31 de
julho de cada ano, o relatório com informações ambientais,
sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão
internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative
(GRI) ou o da estrutura internacional para relato integrado do
International Integrated Reporting Council (IIRC). A Companhia
assumiu um compromisso de atender integralmente às
determinações da B3, tanto no que tange à manutenção do
percentual mínimo de ações em circulação e sua recomposição
no prazo acima indicado, quanto com relação à elaboração do
relatório com informações ambientais, sociais e de governança
corporativa, tomando por base padrão internacionalmente
aceito, devendo o primeiro relatório ser divulgado até 31 de
julho de 2021.
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No entanto, não é possível assegurar que a Companhia
conseguirá ter sucesso em atender as condições acima
impostas pela B3 no prazo determinado na Dispensa de
Requisito. Para mais informações, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia
poderá estar sujeita a aplicação de eventuais sanções pela
B3 caso não consiga atender às obrigações pós-Oferta
impostas pela B3, incluindo, a obrigação de recomposição
do percentual mínimo de ações em circulação ao
percentual mínimo exigido pelo Novo Mercado em até 18
meses da data de conclusão da Oferta.” constante da
página 52 deste Prospecto.
Ações Suplementares

Montante de até 12.104.108 novas ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia, correspondentes a até 15% (quinze
por cento) da quantidade de Ações inicialmente ofertada, que
poderá ser acrescido à Oferta nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, nas mesmas condições e pelo mesmo
preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão
destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no âmbito da oferta.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Bradesco Securities Inc.,
pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities
LLC e pelo Safra Securities, LLC, considerados em conjunto.

Agente Estabilizador

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

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser disponibilizado em
até 6 (seis) meses, contados a partir da data de divulgação do
Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução
CVM 400, a ser disponibilizado nos endereços indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 81 deste Prospecto, informando acerca do resultado
final da Oferta.

Anúncio de Início

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

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, nos termos
dispostos no artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de
suspensão ou qualquer modificação na Oferta, disponibilizado
nos endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos
e Anúncios da Oferta” na página 81 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
(“Estatuto Social”), de forma a adequá-lo às disposições do
Regulamento do Novo Mercado e a realização da Oferta
Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, Lei das
Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições,
foram aprovadas com base nas deliberações tomadas em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10
de fevereiro de 2021, cuja ata foi arquivada na JUCEMG, em 15
de fevereiro de 2021, sob o nº 8371720, e publicada DOEMG e
no jornal “Diário do Comércio” em 12 de fevereiro de 2021.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da
Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela CVM,
cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e publicada
no jornal “Diário do Comércio” na data de divulgação do
Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil subsequente.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação
aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta
Secundária e não será para a fixação do Preço por Ação.

Atividade de Estabilização e
Formador de Mercado

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das Ações da Companhia na B3, no
âmbito da Oferta, por um período de até 30 dias contados da
data de início da negociação das Ações na B3, inclusive,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
da CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora, de realizar operações de estabilização e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a
qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de
Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as
operações de compra e venda das Ações 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.

30

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os
Coordenadores da Oferta recomendaram à Companhia e aos
Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, em relação às
Ações, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de
março de 2003, conforme alterada, para a realização de
operações destinadas a fomentar a liquidez das ações
ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No
entanto, não houve contratação de formador de mercado.
Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 22 de março de 2021 e novamente
disponibilizado (i) em 29 de março de 2021, data do início do
Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, com objetivo de (a) apresentar uma relação
completa das Instituições Consorciadas participantes da Oferta,
incluindo informações relacionadas ao recebimento de Pedidos
de Reserva; (b) comunicar a atualização do Cronograma da
Oferta, em razão da antecipação de feriados nas cidades do
Rio de Janeiro e São Paulo; e (c) informar sobre o deferimento
da solicitação de dispensa de requisito pela B3 em 25 de
março; e (ii) em 1º de abril de 2021, com objetivo comunicar a
atualização do Cronograma da Oferta, em razão da decretação
de ponto facultativo em 1º de abril de 2021 pelo Ministério da
Economia, ou seja, dia não útil para fins de contagem dos
prazos da Oferta; em conformidade com o artigo 53 da
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 81
deste Prospecto.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Companhia

Hospital Mater Dei S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$131.836.566,38, totalmente subscrito e integralizado,
representado por 286.552.072 ações ordinárias de emissão da
Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Contrato de Colocação

“Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater
Dei 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 de Ações Ordinárias de Emissão do
Hospital Mater Dei S.A”, a ser celebrado entre o Doador, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, e a Corretora,
com a interveniência e anuência da Companhia.
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Contrato de Estabilização

“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
das Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A”, a
ser celebrado entre a Companhia, o Doador, o Agente
Estabilizador e a Corretora, com a intervência e anuência dos
Acionistas Vendedores e dos demais Coordenadores, que rege
os procedimentos para a realização de operações de
estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o
qual foi devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e
da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado entre, de
um lado, a B3 e, de outro, a Companhia, em 23 de março de
2021, o qual entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio
de Início.

Coordenadores da Oferta

O Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o
Banco Itaú BBA S.A., o Banco J.P. Morgan S.A., e o Banco
Safra S.A., considerados em conjunto.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” na página 61 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações, exceto com
relação à distribuição das Ações Suplementares, que deverá
ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, com
a entrega das Ações, sem considerar as Ações Suplementares,
aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações
Suplementares, que deverá ser realizada até o 2º (segundo) dia
útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção
de Ações Suplementares.

Destinação de Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária obtidos
por nós com a Oferta serão destinados integralmente para: (i)
investir na expansão inorgânica, por meio de aquisições de
sociedades que atuam nos segmentos de serviços de saúde em
praças estratégicas no Brasil, bem como startups e healthtechs
que possam agregar valor à operação da Companhia; e (ii)
custear a construção de novos hospitais em novos projetos
(greenfield), envolvendo desde a prospecção e compra do
terreno até a construção do edifício e compra de equipamentos.
Não receberemos qualquer recurso decorrente da Oferta
Secundária e da eventual colocação das Ações Adicionais.
Para mais informações, ver seção “Destinação dos Recursos”
na página 114 deste Prospecto.
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Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições inerentes às ações ordinárias de
emissão da Companhia a elas subjacentes, nos termos
previstos no seu Estatuto Social, no Regulamento do Novo
Mercado e na Lei das Sociedades por Ações, conforme
descritos a partir da página 125 deste Prospecto e na seção
“18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 755.

Distribuição parcial

Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, por parte dos
Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais até
a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos
do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos
os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais
deverão ser integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em
função do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou relativos a Títulos e Valores Mobiliários (“IOF”) e/ou
câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo
máximo de 3 (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 em que o regime de distribuição
da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a
Oferta venha a ser cancelada caso não haja demanda suficiente
para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto da
Oferta”, na página 109 deste Prospecto Preliminar.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Ocorrerá caso o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20%
(vinte por cento) do preço inicialmente indicado, considerando
um Preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20%
(vinte por cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% (vinte por
cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de
Reserva, sem quaisquer ônus, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por
Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta”, na página 109 deste Prospecto.
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Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, foi determinada pela Companhia com base em suas
informações econômico-financeiras disponibilizadas neste
Prospecto, a fim de propor o valor que, no seu entendimento,
melhor reflete o valor das Ações e levando em consideração um
preço que favoreça os objetivos de dispersão e liquidez
pretendidos para a Oferta. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$21,80 e R$26,20, podendo, no entanto,
ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa. Na hipótese
de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa
Indicativa, os Pedidos de Reserva serão considerados e
processados, observada a condição de eficácia indicada na
seção “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta –
Oferta de Varejo”, na página 63 deste Prospecto.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
subscrição/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 Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 21 e
103 deste Prospecto, respectivamente, bem como os Fatores
de Risco descritos no item “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 428,
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 liquidarem as Ações
(considerando as Ações Adicionais, se houver, e sem
considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não 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, individual e não solidária, é vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, forem assinados o
Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional
e forem cumpridas as condições precedentes neles previstas,
concedido o registro da Companhia como companhia aberta
sob a categoria “A” pela CVM nos termos da Instrução CVM
480, concedidos os registros da Oferta pela CVM,
disponibilizado o Anúncio de Início e disponibilizado o
Prospecto Definitivo.
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Caso as Ações objeto da garantia firme de liquidação,
efetivamente subscritas/adquiridas (considerando as Ações
Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações
Suplementares) por investidores não sejam totalmente
integralizadas/liquidadas por esses até a Data de Liquidação,
cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato
de Colocação, liquidará, na Data de Liquidação, 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 (considerando as Ações
Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações
Suplementares), multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o
número de Ações (considerando as Ações Adicionais, se houver,
mas sem considerar as Ações Suplementares efetivamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas por investidores
no mercado; multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do
Contrato de Colocação.
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 disponibilização do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de
mercado das ações da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização não estarão
sujeitas a tais limites.
Inadequação da Oferta

O investimento 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, anexo a este
Prospecto a partir da página 401, 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. 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.
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Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

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 Não Institucionais,
e que tenham aderido à carta convite disponibilizada pelo
Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à emissão e/ou venda de Ações e de
ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem assinados
pela Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS e os
Administradores.

Investidores Estrangeiros

Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados
Unidos da América, as pessoas razoavelmente consideradas
investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da
América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act
editada pela SEC; e (ii) nos demais países, exceto os Estados
Unidos da América e o Brasil, os investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis
dos Estados Unidos da América (Non-U.S. Persons), nos
termos do Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii), em
operações isentas de registro nos Estados Unidos da América,
previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da
América sobre títulos e valores mobiliários, desde que tais
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo
CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM nos termos da Resolução
CMN 4.373, e pela Resolução CVM 13 ou pela Lei 4.131, sem a
necessidade, portanto, de solicitação de 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.

Investidores Institucionais

Investidores Estrangeiros e os Investidores Institucionais Locais
considerados em conjunto.
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Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, que sejam considerados
investidores qualificados ou profissionais, nos termos da
regulamentação em vigor, em qualquer caso, cujas intenções
específicas
ou
globais
de
investimento
excedam
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, que apresentem
intenções específicas e globais de investimento, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3,
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, em todos os casos,
residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, inexistindo,
para estes últimos, valores mínimo ou máximo de investimento,
nos termos da Instrução CVM 539.

Investidores Não Institucionais Investidores pessoas físicas e jurídicas, bem como clubes de
investimento registrados na B3, em qualquer caso residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, nos termos da
regulamentação em vigor, que não sejam considerados
Investidores Institucionais, que realizarem Pedido de Reserva
durante o Período de Reserva ou durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observado, para
esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de
pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor
máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais), nos termos da Instrução da CVM 539.
Mecanismos de Garantia de
Dispersão Acionária

No contexto da Oferta de Varejo e considerando que devem ser
envidados melhores esforços para atingir a dispersão acionária,
conforme previsto no Artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado
e segundo o Plano de Distribuição, o montante de, no mínimo,
10% (dez por cento), e, no máximo, 20% (vinte por cento) da
totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais, a critério dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.

Negociação na B3

As Ações de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
disponibilização do Anúncio de Início sob o código “MATD3”.

Oferta

Oferta Primária e Oferta Secundária, em conjunto.
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Oferta Primária

Distribuição pública primária de, inicialmente, 68.171.121 novas
ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, a ser
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 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 pela Lei 4.131, pela Resolução
CMN 4.373 e pela Resolução CVM 13.

Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de, inicialmente, 12.522.935
Ações 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, por intermédio das Instituições Participantes da
Oferta, incluindo esforços de colocação 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 pela Lei 4.131, Resolução CMN 4.373 e pela
Resolução CVM 13.

Oferta de Varejo

Considerando que a Companhia deve envidar melhores
esforços para atingir a dispersão acionária, conforme previsto
no Artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, o montante de,
no mínimo, 10% (dez por cento), e, no máximo, 20% (vinte por
cento) da totalidade das Ações, considerando as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais, a critério dos
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, será destinado prioritariamente à colocação
pública junto a Investidores Não Institucionais que tenham
realizado Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

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

Offering Memoranda

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

Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação pela
Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, para colocação das Ações Suplementares,
nas mesmas condições e preço das Ações incialmente
ofertadas, as quais serão destinadas, exclusivamente, para
prestação dos serviços de estabilização do preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da oferta. O
Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um
período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da
negociação das Ações 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,
no momento em que for fixado o Preço por Ação, seja tomada
em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de
Garantia Firme de Liquidação.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores Não
Institucionais, no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser
realizado mediante preenchimento de formulário específico com
uma única Instituição Consorciada. Nos termos do artigo 85,
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da
Deliberação CVM 860, o Pedido de Reserva será o documento
por meio do qual o Investidor Não Institucional aceitará
participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as
Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a
subscrição/aquisição das Ações pelos Investidores Não
Institucionais será formalizada por meio do Pedido de Reserva
e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra
e venda.

Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início para que os
Coordenadores da Oferta efetuem a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 29 de março de 2021, inclusive, e
13 de abril de 2021, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 29 de março de 2021, inclusive, e
31 de março de 2021, inclusive, data esta que antecede em
pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva
pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505: (i)
controladores e/ou administradores da Companhia e/ou outras
pessoas vinculadas à Oferta e aos Acionistas Vendedores, 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,
administradores, funcionários, operadores e demais prepostos
das Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos
Agentes de Colocação Internacional desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham,
com as Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos 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; (vii) cônjuges ou companheiros e filhos menores
das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii)
clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros 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 nos artigos 18 e 29 da Instrução
CVM 400; ou (ii) na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. Estimase que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa
Indicativa.
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada,
na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o
valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta.
Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de
preço, não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não
Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
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Procedimento de Bookbuilding Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento,
até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações
inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas, não será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de
Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as respectivas intenções de investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não Institucionais no Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas não serão cancelados. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a
formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá resultar em redução da liquidez das ações de emissão
da Companhia no mercado secundário. Para mais informações,
veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– A participação de Investidores Institucionais que sejam
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 108 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 referido 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 Hospital Mater
Dei S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo ao
Prospecto Definitivo.
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Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Hospital Mater
Dei S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores
Institucionais.

Registros da Oferta

Os pedidos de registro da Oferta Primária e da Oferta
Secundária foram solicitados perante a CVM em 12 de fevereiro
de 2021, estando a presente Oferta sujeita a prévia aprovação
e registro da CVM.

Não

Institucionais

e

os

Investidores

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 78 deste Prospecto.
Resolução de Conflitos

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, e em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei do Mercado de
Capitais, na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social
da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, além daquelas constantes no
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da
B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS e os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Estatuária da Companhia
(“Administradores”) celebrarão acordos de restrição à emissão e/ou
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumento
de Lock-Up”), por meio dos quais obrigar-se-ão perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do
Prospecto Definitivo (“Período de Lock-up”), conforme seja aplicável
em cada Instrumento de Lock-up, a não efetuar quaisquer das
seguintes operações, direta ou indiretamente, conforme aplicável
em cada caso, sem o prévio consentimento dos Agentes de
Colocação Internacional e dos Coordenadores da Oferta: (i) ofertar,
colocar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra,
empenhar, emprestar, conceder qualquer opção, direito ou garantia
de compra, realizar qualquer venda a descoberto (short sale) ou
dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer direitos, com
relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia,
quaisquer opções ou certificados (warrants) ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações
ordinárias de emissão da Companhia ou que representem o direito
de receber quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia
ou qualquer participação no capital social da Companhia, os quais
sejam detidos direta ou indiretamente, tenham sido emitidos ou
sejam detidos pela Companhia, Acionistas Vendedores, JSS ou
Administradores na data de assinatura do Instrumento de Lock-Up
(incluindo, mas não se limitando, quaisquer ações ordinárias
relativas ao capital social da Companhia ou outros valores
mobiliários que possam ser atribuídos, de titularidade direta ou
beneficiária pela Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS e os
Administradores, nos termos e de acordo com as regras e
regulamentação da CVM, da SEC e quaisquer outras leis e
regulamentações aplicáveis), bem como valores mobiliários que
possam ser emitidos mediante o exercício de uma opção ou
certificado relativo às ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer
contrato de hedge ou qualquer outra forma de acordo por meio do
qual seja transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados
econômicos decorrentes da titularidade dos qualquer direito
econômico relacionado aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up,
sendo tal operação, conforme prevista no item (i) acima ou neste
item (ii), liquidada mediante entrega de Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra forma de pagamento;
(iii) protocolar ou submeter, requerer ou fazer com que seja
protocolado ou submetido, inclusive por meio de submissão
confidencial, um pedido de registro, prospecto ou prospecto
suplementar (ou aditamento ou suplemento de quaisquer dos
documentos supramencionados), conforme os termos do Securities
Act ou das leis brasileiras; ou (iv) divulgar publicamente a intenção
de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i), (ii) e (iii)
acima.
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As restrições previstas acima com relação aos Acionistas
Vendedores, à JSS e os Administradores são expressamente
acordadas para evitar que os Acionistas Vendedores, a JSS e os
Administradores se envolvam em qualquer transação de hedge ou
outra transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente
esperado que leve ou resulte na emissão de novas ações ordinárias
de emissão da Companhia ou a venda ou a disposição de ações
ordinárias de emissão da Companhia, mesmo que tais valores
mobiliários venham a ser transferidos por alguém que não os
Acionistas Vendedores, a JSS e os Administradores. A proibição
com relação à realização de hedge ou outras transações pode
incluir, sem limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer
aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem
limitação, qualquer opção de compra ou de venda) com relação a
quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou
parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores
mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário que inclua, se
relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante do valor
das ações ordinárias emitidas pela Companhia.
As Ações adquiridas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores,
pela JSS e pelos Administradores no mercado aberto após a data
da precificação da Oferta não estarão sujeitas às restrições listadas
acima. Ainda, as vedações listadas acima não se aplicarão,
conforme aplicável em cada Instrumento de Lock-up, no caso da
Companhia, dos Acionistas Vendedores, da JSS e dos
Administradores, nas hipóteses de transferência de Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up realizadas (i) como doações de boafé; (ii) a um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário
do instrumento de Lock-Up e/ou de familiares imediatos do mesmo;
(iii) a qualquer afiliadas conforme definidas na Rule 501 (b) da
Regulação D do Securities Act; (iv) com relação às ações a serem
vendidas na forma do Contrato de Colocação; (v) com relação ao
exercício de opções de compra ou a venda de ações recebidas em
razão do exercício de opção de compra nos termos de um plano de
opção de compra em vigor na data de assinatura deste Instrumento
de Lock-up; (vi) na forma de empréstimo para um dos
Coordenadores ou entidade indicada por um dos Coordenadores,
de forma a permitir a atividade de estabilização acordada no
Contrato de Colocação e no Contrato de Estabilização; ou (vii) com
o consentimento prévio por escrito dos Coordenadores da Oferta e
dos Agentes de Colocação Internacional, respectivamente, desde
que (A) anteriormente a qualquer transferência, disposição ou
distribuição na forma dos itens (i), (ii), e (iii) acima, o cessionário se
comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente do
Período de Lock-Up e confirme que está cumprindo os termos
previstos no Instrumento de Lock-up, (B) com relação aos itens (i),
(ii) e (iii), a transferência não envolva provisão para valor e (C) com
relação aos itens (i), (ii) e (iii), nenhuma transferência deve resultar
de um pedido de registro público ou anúncio relativo ao mesmo
durante o Período de Lock-up. Para os fins deste item, considera-se
“familiar imediato” qualquer relacionamento de sangue, matrimonial,
parceria doméstica ou adoção, até o primeiro primo. Sem prejuízo
do disposto acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS
e os Administradores poderão transferir Valores Mobiliários sujeito
ao Lock-up em determinadas hipóteses expressamente previstas no
Contrato de Colocação.
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Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou
a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia após a
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar
adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia” constante da seção “Fatores de
Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Ações” na página 103
deste Prospecto Preliminar.
Termo de Aceitação

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por
Ações e da Deliberação CVM 860, o termo de aceitação poderá
ser, a critério dos Coordenadores da Oferta, o documento de
aceitação por meio do qual o Investidor Institucional aceitará
participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as
Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a
subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do
sistema de registro da B3 e, a critério dos Coordenadores da
Oferta, por meio do referido termo de aceitação, sendo, portanto,
dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato
de compra e venda. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional,
junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, conforme o caso,
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN
4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) aplicável aos Investidores
Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo.

Valor Total da Oferta

R$1.936.657.344,00, 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$131.836.566,38, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 286.552.072 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, o capital social poderá ser aumentado em até R$4.000.000.000,00,
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, que
fixará o preço de emissão, a quantidade de ações a serem emitidas e as demais condições de
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito
e integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ..............................................
Total ......................................................
(1)
(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
286.552.072
131.836.566,38
286.552.072
131.836.566,38

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
354.723.193
1.767.943.470,38
354.723.193
1.767.943.470,38

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

286.552.072
286.552.072

354.723.193
354.723.193

(1)
(2)

131.836.566,38
131.836.566,38

1.767.943.470,38
1.767.943.470,38

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ..............................................
Total ......................................................
(1)
(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
286.552.072
286.552.072

131.836.566,38
131.836.566,38

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
366.827.301
366.827.301

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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2.058.442.062,38
2.058.442.062,38

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

286.552.072
286.552.072

366.827.301
366.827.301

(1)
(2)

131.836.566,38
131.836.566,38

2.058.442.062,38
2.058.442.062,38

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, um
montante de até 80.694.056 Ações, representativas de, aproximadamente, 22,75% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar a
colocação das Ações Suplementares, um montante de até 96.832.867 Ações, representativas de,
aproximadamente, 27,30% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando a
colocação das Ações Suplementares, um montante de até 92.798.164 Ações, representativas de,
aproximadamente, 25,30% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, um montante de até 108.936.975 Ações, representativas de, aproximadamente,
29,70% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Principais acionistas e Administradores
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 e pelos
Administradores da Companhia na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da
Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Acionistas
JSS Empreendimentos e Participações S.A. ............
Henrique Moraes Salvador Silva ...............................
José Henrique Dias Salvador ....................................
Julia Dias Salvador Soares .......................................
Anna Dias Salvador ...................................................
Renato Moraes Salvador Silva ..................................
Rafael Sabino Salvador .............................................
Renata Sabino Salvador Grande...............................
Maria Norma Salvador Ligório ...................................
Flávia Salvador Ligório ..............................................
Felipe Salvador Ligório ..............................................
Marcia Salvador Geo .................................................
Lara Salvador Geo ....................................................
Livia Salvador Geo ....................................................
Guy Salvador Geo .....................................................
Ações em tesouraria..................................................
Outros (ações em circulação)....................................
Total ..........................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
219.287.242
14.184.982
877.075
877.075
877.075
13.422.968
1.696.620
1.696.620
3.237.308
6.789.450
6.789.450
9.711.913
2.368.100
2.368.097
2.368.097
0
0
286.552.072
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76,53
4,95
0,31
0,31
0,31
4,68
0,59
0,59
1,13
2,37
2,37
3,39
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
219.287.242
12.123.830
701.660
841.992
855.148
8.835.812
1.237.904
1.237.904
2.549.235
5.917.891
5.917.891
8.794.482
1.909.384
1.909.381
1.909.381
0
80.694.056
354.723.193

61,82
3,42
0,20
0,24
0,24
2,49
0,35
0,35
0,72
1,67
1,67
2,48
0,54
0,54
0,54
0,00
22,75
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Acionistas
JSS Empreendimentos e Participações S.A. .............
Henrique Moraes Salvador Silva................................
José Henrique Dias Salvador.....................................
Julia Dias Salvador Soares ........................................
Anna Dias Salvador ...................................................
Renato Moraes Salvador Silva...................................
Rafael Sabino Salvador .............................................
Renata Sabino Salvador Grande ...............................
Maria Norma Salvador Ligório ...................................
Flávia Salvador Ligório...............................................
Felipe Salvador Ligório ..............................................
Marcia Salvador Geo .................................................
Lara Salvador Geo .....................................................
Livia Salvador Geo .....................................................
Guy Salvador Geo......................................................
Ações em tesouraria ..................................................
Outros (ações em circulação) ....................................
Total ...........................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
219.287.242
14.184.982
877.075
877.075
877.075
13.422.968
1.696.620
1.696.620
3.237.308
6.789.450
6.789.450
9.711.913
2.368.100
2.368.097
2.368.097
0
0
286.552.072

76,53
4,95
0,31
0,31
0,31
4,68
0,59
0,59
1,13
2,37
2,37
3,39
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
219.287.242
12.123.830
701.660
841.992
855.148
8.835.812
1.237.904
1.237.904
2.549.235
5.917.891
5.917.891
8.794.482
1.909.384
1.909.381
1.909.381
0
92.798.164
366.827.301

59,78
3,31
0,19
0,23
0,23
2,41
0,34
0,34
0,69
1,61
1,61
2,40
0,52
0,52
0,52
0,00
25,30
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Acionistas
JSS Empreendimentos e Participações S.A. .............
Henrique Moraes Salvador Silva................................
José Henrique Dias Salvador.....................................
Julia Dias Salvador Soares ........................................
Anna Dias Salvador ...................................................
Renato Moraes Salvador Silva...................................
Rafael Sabino Salvador .............................................
Renata Sabino Salvador Grande ...............................
Maria Norma Salvador Ligório ...................................
Flávia Salvador Ligório...............................................
Felipe Salvador Ligório ..............................................
Marcia Salvador Geo .................................................
Lara Salvador Geo .....................................................
Livia Salvador Geo .....................................................
Guy Salvador Geo......................................................
Ações em tesouraria ..................................................
Outros (ações em circulação) ....................................
Total ...........................................................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
219.287.242
14.184.982
877.075
877.075
877.075
13.422.968
1.696.620
1.696.620
3.237.308
6.789.450
6.789.450
9.711.913
2.368.100
2.368.097
2.368.097
0
0
286.552.072
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76,53
4,95
0,31
0,31
0,31
4,68
0,59
0,59
1,13
2,37
2,37
3,39
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
219.287.242
8.549.526
494.799
593.759
603.036
6.230.869
872.950
872.950
1.797.679
4.173.199
4.173.199
6.201.724
1.346.466
1.346.464
1.346.464
0
96.832.867
354.723.193

61,82
2,41
0,14
0,17
0,17
1,76
0,25
0,25
0,51
1,18
1,18
1,75
0,38
0,38
0,38
0,00
27,30
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Acionistas

Composição Atual
Ações Ordinárias
%

JSS Empreendimentos e Participações S.A. .............
Henrique Moraes Salvador Silva................................
José Henrique Dias Salvador.....................................
Julia Dias Salvador Soares ........................................
Anna Dias Salvador ...................................................
Renato Moraes Salvador Silva...................................
Rafael Sabino Salvador .............................................
Renata Sabino Salvador Grande ...............................
Maria Norma Salvador Ligório ...................................
Flávia Salvador Ligório...............................................
Felipe Salvador Ligório ..............................................
Marcia Salvador Geo .................................................
Lara Salvador Geo .....................................................
Livia Salvador Geo .....................................................
Guy Salvador Geo......................................................
Ações em tesouraria ..................................................
Outros (ações em circulação) ....................................
Total ...........................................................................

219.287.242
14.184.982
877.075
877.075
877.075
13.422.968
1.696.620
1.696.620
3.237.308
6.789.450
6.789.450
9.711.913
2.368.100
2.368.097
2.368.097
0
0
286.552.072

76,53
4,95
0,31
0,31
0,31
4,68
0,59
0,59
1,13
2,37
2,37
3,39
0,83
0,83
0,83
0,00
0,00
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
219.287.242
8.549.526
494.799
593.759
603.036
6.230.869
872.950
872.950
1.797.679
4.173.199
4.173.199
6.201.724
1.346.466
1.346.464
1.346.464
0
108.936.975
366.827.301

59,78
2,33
0,13
0,16
0,16
1,70
0,24
0,24
0,49
1,14
1,14
1,69
0,37
0,37
0,37
0,00
29,70
100,00

Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção “15. Controle e Grupo Econômico”
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 719.
Identificação dos Acionistas Vendedores
Segue abaixo as descrições dos Acionistas Vendedores:
ANNA DIAS SALVADOR, brasileira, médica, divorciada, portadora do documento de identidade n.º
MG – 13.964.522 SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 016.087.086-08, com endereço comercial na
cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081;
FELIPE SALVADOR LIGÓRIO, brasileiro, médico, solteiro, portador do documento de identidade
n.º MG-11893194 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 014.848.896-06, com endereço comercial
na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081;
FLÁVIA SALVADOR LIGÓRIO BRAGA, brasileira, bacharel em Direito, casada, portadora do
documento de identidade n.º MG-11.893.222 – SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 014.848.92658, com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
GUY SALVADOR GEO, brasileiro, administrador, solteiro, portador do documento de identidade
n.º MG-18.274.017 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 074.550.936-32, com endereço
comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100,
Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA, brasileiro, médico, divorciado, portador do documento
de identidade n.º M-758.921 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 496.200.026-87, com endereço
comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100,
Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR, brasileiro, administrador, casado, portador do documento de
identidade n.º MG-13.964.499 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 073.666.336-31, com
endereço comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº
1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
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JULIA DIAS SALVADOR SOARES, brasileira, administradora, casada, portadora do documento
de identidade n.º MG-13.964.484 SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 016.087.066-64, com
endereço comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº
1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
LARA SALVADOR GEO, brasileira, médica, solteira, portadora do documento de identidade n.º
MG-9.113.216 – SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 074.550.996-73, com endereço comercial na
cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081;
LIVIA SALVADOR GEO, brasileira, médica, solteira, portadora do documento de identidade n.º
MG-10.287.743 – SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 074.551.026-40, com endereço comercial
na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081;
MARCIA SALVADOR GEO, brasileira, médica e administradora, convivente, portadora do
documento de identidade n.º M-1.236.204 – SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 581.317.796-53,
com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO, brasileira, médica, casada, portadora do documento de
identidade n.º M-1.236.203 – SSP/MG e inscrita no CPF sob o n.º 494.127.446-68, com endereço
comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100,
Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
RAFAEL SABINO SALVADOR, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento de
identidade n.º MG-11.893.226 – PCEMG/MG e inscrito no CPF sob o n.º 065.945.476-90, com
endereço comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº
1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
RENATA SABINO SALVADOR GRANDE, brasileira, bacharel em Direito, casada, portadora do
documento de identidade n.º MG-11.893.180 PC/MG e inscrita no CPF sob o n.º 058.740.216-47,
com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081;
RENATO MORAES SALVADOR SILVA, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento
de identidade n.º M-758.922 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 469.540.316-15, com endereço
comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100,
Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 719 deste Prospecto.
Características gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE e o Código ANBIMA, com os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado e demais normativos aplicáveis e
será coordenada pelos Coordenadores da Oferta, com a participação de Instituições Consorciadas
que deverão aderir à carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder, sendo que as
Instituições Consorciadas participarão da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações
exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais.
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Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação das Ações
no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação
Internacional, (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e domiciliados nos
Estados Unidos, conforme definido na Regra 144A, em operações isentas de registro nos Estados
Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos 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 aplicáveis; 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 e constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor
(non U.S. Persons), com base no Regulamento S, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Lei 4.131, ou pela
Resolução CMN 4.373 e pela Resolução CVM 13, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato
de Colocação Internacional, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Agentes de Colocação Internacional.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no
Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos
e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As
Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas
U.S. Persons, conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com
uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações
Suplementares, poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Suplementares), ou seja, em até 16.138.811 ações de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem
considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até
12.104.108 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela
Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão
destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização do preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da oferta. O Agente Estabilizador terá o direito
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de
até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações, seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação.
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As Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares) serão
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em mercado de balcão não organizado, em
regime de garantia firme de liquidação a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais e demais
disposições previstas no Contrato de Colocação e no item “Informações Sobre a Garantia Firme de
Liquidação” na página 71 deste Prospecto. As Ações que forem objeto de esforços de venda no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
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 Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovadas com base nas
deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de
fevereiro de 2021, cuja ata foi arquivada na JUCEMG, em 15 de fevereiro de 2021, sob o nº
8371720, e publicada no DOEMG e no jornal “Diário do Comércio” em 12 de fevereiro de 2021.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de
capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 9 abaixo) e a concessão
do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e publicada no
jornal “Diário do Comércio” na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil
subsequente.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e não será para a fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$21,80 e R$26,20
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa. Na
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo dos valores de referência, os Pedidos de
Reserva serão considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas abaixo,
exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo
previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor máximo
previsto na Faixa Indicativa nos termos dos §1º e 2º do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e
do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá
desistir do seu Pedido de Reserva.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Como
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo da Faixa
Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir
de seus Pedidos de Reserva”, constante deste Prospecto Preliminar a partir da página 109.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por
volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding.
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A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a
emissão de Ações neste critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a
colocação, de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo
suas intenções de investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na
redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário” na página 108 deste Prospecto
Preliminar.
Ações em circulação (free float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no
mercado. Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares,
estima-se que, aproximadamente, 80.694.056 Ações de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 22,75% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação da totalidade das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 108.936.975 Ações de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente
29,70% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página 46 deste Prospecto.
O artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, estabelece que a Companhia deve manter ações em
circulação em percentual correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de seu capital social (“Requisito
do Novo Mercado”). A quantidade de ações em circulação da Companhia, após a realização da presente
Oferta, corresponderá a, no mínimo, 22,75% de seu capital social, no caso de não colocação da totalidade
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, e, no máximo, a 29,70% das ações de seu capital, no
caso de colocação da totalidade das Ações Adicionais e Ações Suplementares. Para informações
detalhadas sobre a quantidade de ações em circulação após a realização da Oferta, vide a seção
“Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores”, do
Prospecto Preliminar. Em vista do acima exposto, considerando que, após a Oferta, as ações em
circulação da Companhia podem não corresponder a percentual superior ao Requisito do Novo Mercado,
a Companhia protocolou, em 19 de março de 2021, junto a B3, pedido de dispensa do referido requisito, o
qual foi deferido em 25 de março de 2021 (“Dispensa de Requisito”).
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Em contrapartida para viabilizar tal concessão, foi requerido pela B3 que a Companhia mantenha o
percentual mínimo de ações em circulação alcançado na data de conclusão da Oferta, o qual, em
qualquer hipótese, deverá ser equivalente ou superior a 22,0%. Adicionalmente, a B3 estabeleceu
que a recomposição do percentual mínimo de ações em circulação para o patamar do Requisito do
Novo Mercado, deverá ocorrer em até 18 meses da data de conclusão da Oferta.
Além disso, como condição para a concessão de tal tratamento excepcional, a B3 determinou
ainda que a Companhia deverá, pelo prazo que perdurar tal tratamento, divulgar até o dia 31 de
julho de cada ano, o relatório com informações ambientais, sociais e de governança corporativa,
tomando por base padrão internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou
o da estrutura internacional para relato integrado do International Integrated Reporting Council
(IIRC). A Companhia assumiu um compromisso de atender integralmente às determinações da B3,
tanto no que tange à manutenção do percentual mínimo de ações em circulação e sua
recomposição no prazo acima indicado, quanto com relação à elaboração do relatório com
informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão
internacionalmente aceito, devendo o primeiro relatório ser divulgado até 31 de julho de 2021.
No entanto, não é possível assegurar que a Companhia conseguirá ter sucesso em atender
as condições acima impostas pela B3 no prazo determinado na Dispensa de Requisito. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
Companhia poderá estar sujeita a aplicação de eventuais sanções pela B3 caso não consiga
atender às obrigações pós-Oferta impostas pela B3, incluindo, a obrigação de recomposição
do percentual mínimo de ações em circulação ao percentual mínimo exigido pelo Novo
Mercado em até 18 meses da data de conclusão da Oferta.” constante da página 56 deste
Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões
a serem pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção de Ações ofertada
por cada um deles, aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos recebidos pela
Companhia oriundos da Oferta Primária e pelos Acionistas Vendedores oriundos da Oferta
Secundária.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício
da Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Companhia .......................................
Henrique Moraes Salvador Silva ......
José Henrique Dias Salvador ...........
Julia Dias Salvador Soares ..............
Anna Dias Salvador ..........................
Renato Moraes Salvador Silva .........
Rafael Sabino Salvador ....................
Renata Sabino Salvador Grande ......
Maria Norma Salvador Ligório ..........
Flávia Salvador Ligório Braga ..........
Felipe Salvador Ligório .....................
Marcia Salvador Geo ........................
Lara Salvador Geo ...........................
Livia Salvador Geo ...........................
Guy Salvador Geo ............................
Total .................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

Preço
por Ação(1)
(R$)

Comissões
e Despesas(2)
(R$)

68.171.121
2.061.152
175.415
35.083
21.927
4.587.156
458.716
458.716
688.073
871.559
871.559
917.431
458.716
458.716
458.716
80.694.056

1.636.106.904,00
49.467.648,00
4.209.960,00
841.992,00
526.248,00
110.091.744,00
11.009.184,00
11.009.184,00
16.513.752,00
20.917.416,00
20.917.416,00
22.018.344,00
11.009.184,00
11.009.184,00
11.009.184,00
1.936.657.344,00

1.555.082.259,07
47.277.602,71
4.023.575,50
804.715,10
502.949,80
105.217.732,09
10.521.782,38
10.521.782,38
15.782.650,64
19.991.354,42
19.991.354,42
21.043.541,83
10.521.782,38
10.521.782,38
10.521.782,38
1.842.326.647,49

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

81.024.644,93
2.190.045,29
186.384,50
37.276,90
23.298,20
4.874.011,91
487.401,62
487.401,62
731.101,36
926.061,58
926.061,58
974.802,17
487.401,62
487.401,62
487.401,62
94.330.696,51

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício
da Opção das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:

Companhia .....................................
Henrique Moraes Salvador Silva ....
José Henrique Dias Salvador .........
Julia Dias Salvador Soares.............
Anna Dias Salvador ........................
Renato Moraes Salvador Silva .......
Rafael Sabino Salvador ..................
Renata Sabino Salvador Grande ....
Maria Norma Salvador Ligório ........
Flávia Salvador Ligório Braga ........
Felipe Salvador Ligório ...................
Marcia Salvador Geo ......................
Lara Salvador Geo..........................
Livia Salvador Geo .........................
Guy Salvador Geo ..........................
Total ...............................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante
(R$)

68.171.121
5.635.456
382.276
283.316
274.039
7.192.099
823.670
823.670
1.439.629
2.616.251
2.616.251
3.510.189
1.021.634
1.021.633
1.021.633
96.832.867

1.636.106.904,00
135.250.944,00
9.174.624,00
6.799.584,00
6.576.936,00
172.610.376,00
19.768.080,00
19.768.080,00
34.551.096,00
62.790.024,00
62.790.024,00
84.244.536,00
24.519.216,00
24.519.192,00
24.519.192,00
2.323.988.808,00

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)
1.554.929.662,09
129.263.077,08
8.768.442,53
6.498.550,95
6.285.760,08
164.968.522,05
18.892.902,14
18.892.902,14
33.021.440,39
60.010.166,82
60.010.166,82
80.514.838,78
23.433.694,54
23.433.671,60
23.433.671,60
2.212.357.469,62

Preço
por Ação(1)
(R$)
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Comissões
e Despesas(2)
(R$)
81.177.241,91
5.987.866,92
406.181,47
301.033,05
291.175,92
7.641.853,95
875.177,86
875.177,86
1.529.655,61
2.779.857,18
2.779.857,18
3.729.697,22
1.085.521,46
1.085.520,40
1.085.520,40
111.631.338,38

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Recursos líquidos de comissões e despesas.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da
Opção das Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:

Companhia ......................................
Henrique Moraes Salvador Silva .....
José Henrique Dias Salvador ..........
Julia Dias Salvador Soares .............
Anna Dias Salvador ........................
Renato Moraes Salvador Silva........
Rafael Sabino Salvador ..................
Renata Sabino Salvador Grande ....
Maria Norma Salvador Ligório ........
Flávia Salvador Ligório Braga .........
Felipe Salvador Ligório....................
Marcia Salvador Geo.......................
Lara Salvador Geo ..........................
Livia Salvador Geo ..........................
Guy Salvador Geo ...........................
Total ................................................
(1)
(1)
(2)

Quantidade

Montante
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

Preço
por Ação(1)
(R$)

80.275.229
2.061.152
175.415
35.083
21.927
4.587.156
458.716
458.716
688.073
871.559
871.559
917.431
458.716
458.716
458.716
92.798.164

1.926.605.496,00
49.467.648,00
4.209.960,00
841.992,00
526.248,00
110.091.744,00
11.009.184,00
11.009.184,00
16.513.752,00
20.917.416,00
20.917.416,00
22.018.344,00
11.009.184,00
11.009.184,00
11.009.184,00
2.227.155.936,00

1.832.605.369,93
47.277.602,71
4.023.575,50
804.715,10
502.949,80
105.217.732,09
10.521.782,38
10.521.782,38
15.782.650,64
19.991.354,42
19.991.354,42
21.043.541,83
10.521.782,38
10.521.782,38
10.521.782,38
2.119.849.758,36

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
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Comissões
e Despesas(2)
(R$)
94.000.126,07
2.190.045,29
186.384,50
37.276,90
23.298,20
4.874.011,91
487.401,62
487.401,62
731.101,36
926.061,58
926.061,58
974.802,17
487.401,62
487.401,62
487.401,62
107.306.177,64

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da
Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Companhia .......................................
Henrique Moraes Salvador Silva .....
José Henrique Dias Salvador ..........
Julia Dias Salvador Soares ..............
Anna Dias Salvador .........................
Renato Moraes Salvador Silva ........
Rafael Sabino Salvador ...................
Renata Sabino Salvador Grande .....
Maria Norma Salvador Ligório .........
Flávia Salvador Ligório Braga..........
Felipe Salvador Ligório ....................
Marcia Salvador Geo .......................
Lara Salvador Geo ...........................
Livia Salvador Geo ...........................
Guy Salvador Geo ...........................
Total ................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

Preço
por Ação(1)
(R$)

Comissões
e Despesas(2)
(R$)

80.275.229
5.635.456
382.276
283.316
274.039
7.192.099
823.670
823.670
1.439.629
2.616.251
2.616.251
3.510.189
1.021.634
1.021.633
1.021.633
108.936.975

1.926.605.496,00
135.250.944,00
9.174.624,00
6.799.584,00
6.576.936,00
172.610.376,00
19.768.080,00
19.768.080,00
34.551.096,00
62.790.024,00
62.790.024,00
84.244.536,00
24.519.216,00
24.519.192,00
24.519.192,00
2.614.487.400,00

1.832.457.821,97
129.263.077,08
8.768.442,53
6.498.550,95
6.285.760,08
164.968.522,05
18.892.902,14
18.892.902,14
33.021.440,39
60.010.166,82
60.010.166,82
80.514.838,78
23.433.694,54
23.433.671,60
23.433.671,60
2.489.885.629,50

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

94.147.674,03
5.987.866,92
406.181,47
301.033,05
291.175,92
7.641.853,95
875.177,86
875.177,86
1.529.655,61
2.779.857,18
2.779.857,18
3.729.697,22
1.085.521,46
1.085.520,40
1.085.520,40
124.601.770,50

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Recursos líquidos de comissões e despesas.

Os recursos decorrentes da Oferta Primária serão destinados para: (i) investir na expansão
inorgânica, por meio de aquisições de sociedades que atuam nos segmentos de serviços de saúde
em praças estratégicas no Brasil, bem como startups e healthtechs que possam agregar valor à
operação da Companhia; e (ii) custear a construção de novos hospitais em novos projetos
(greenfield), envolvendo desde a prospecção e compra do terreno até a construção do edifício e
compra de equipamentos, na seguinte proporção de 80% e 20%, respectivamente.
Custos de distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia.
Não obstante, as comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles.
Para informações sobre as despesas a serem arcadas pela Companhia, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com parte significativa dos
custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período
subsequente à realização da Oferta” constante na página 113 deste Prospecto.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos
pela Companhia, sem considerar a Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2) .............................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...
Comissão de Colocação(4) .................................
Remuneração de Incentivo(5) .............................
Total de Comissões(6) ......................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .............
Taxas de Registro na CVM(7) .............................
Despesas com Auditores(7) ................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) .........................
Taxas da B3(8) ....................................................
Despesas com Advogados(9) ..............................
Outras Despesas da Oferta(10) ...........................
Total de Despesas ............................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ............
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Valor(1)(13)
(R$)
9.683.286,72
9.683.286,72
29.049.860,16
29.049.860,16
77.466.293,76
8.273.931,76
634.628,72
827.338,13
85.154,82
813.704,60
5.429.644,71
800.000,00
16.864.402,75
94.330.696,51

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,03
0,04
0,00
0,04
0,28
0,04
0,87
4,87

Valor
por Ação(13)
(R$)
0,12
0,12
0,36
0,36
0,96
0,10
0,01
0,01
0,00
0,01
0,07
0,01
0,21
1,17

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,03
0,04
0,00
0,04
0,28
0,04
0,87
4,87

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde
ao percentual de 2,5% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações efetivamente colocadas; (ii)
pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,50% do produto da colocação da Oferta
(que consiste: (i) na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as
Ações Adicionais); somada (b) ao produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente
colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de Incentivo 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
Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e pelos 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.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de
Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais serão pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores proporcionalmente às Ações
ofertadas, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão
integralmente arcadas pela Companhia.
As taxas da B3 referentes à Oferta (taxa de análise da oferta e da listagem e taxa de distribuição) serão arcadas integralmente pela
Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, bem como dos consultores
legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, sem considerar a Opção das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2) .............................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...
Comissão de Colocação(4) .................................
Remuneração de Incentivo(5) .............................
Total de Comissões(6) ......................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .............
Taxas de Registro na CVM(7) .............................
Despesas com Auditores(7) ................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) .........................
Taxas da B3(8) ....................................................
Despesas com Advogados(9) ..............................
Outras Despesas da Oferta(10) ...........................
Total de Despesas ............................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ............
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Valor(1)(13)
(R$)
11.619.944,04
11.619.944,04
34.859.832,12
34.859.832,12
92.959.552,32
9.928.718,10
634.628,72
827.338,13
102.185,79
949.270,61
5.429.644,71
800.000,00
18.671.786,06
111.631.338,38

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,03
0,04
0,00
0,04
0,23
0,03
0,80
4,80

Valor
por Ação(13)
(R$)
0,12
0,12
0,36
0,36
0,96
0,10
0,01
0,01
0,00
0,01
0,06
0,01
0,19
1,15

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,03
0,04
0,00
0,04
0,23
0,03
0,80
4,80

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,50% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i)
na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo 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 Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e pelos 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.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de
Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais serão pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores proporcionalmente às Ações
ofertadas, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente
arcadas pela Companhia.
As taxas da B3 referentes à Oferta (taxa de análise da oferta e da listagem e taxa de distribuição) serão arcadas integralmente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, bem como dos consultores legais locais e
externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Suplementares e considerando a colocação das Ações Adicionais.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow,
observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos
pela Companhia, considerando a Opção das Ações Suplementares e sem considerar as Ações
Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2) .............................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...
Comissão de Colocação(4) .................................
Remuneração de Incentivo(5) .............................
Total de Comissões(6) ......................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .............
Taxas de Registro na CVM(7) .............................
Despesas com Auditores(7) ................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) .........................
Taxas da B3(8) ....................................................
Despesas com Advogados(9) ..............................
Outras Despesas da Oferta(10) ...........................
Total de Despesas ............................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ............
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Valor(1)(13)
(R$)
11.135.779,68
11.135.779,68
33.407.339,04
33.407.339,04
89.086.237,44
9.515.021,49
634.628,72
827.338,13
97.928,05
915.379,11
5.429.644,71
800.000,00
18.219.940,20
107.306.177,64

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,03
0,04
0,00
0,04
0,24
0,04
0,78
4,82

Valor
por Ação(13)
(R$)
0,12
0,12
0,36
0,36
0,96
0,10
0,01
0,01
0,00
0,01
0,06
0,01
0,20
1,16

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,03
0,04
0,00
0,04
0,24
0,04
0,82
4,82

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de (i) 20% da Remuneração Base; e (ii) no caso de
exercício da Opção de Ações Suplementares, 50% da remuneração que corresponde ao percentual de 2,5% aplicado sobre o produto resultante
da multiplicação: (a) da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas; (b) pelo Preço por Ação (“Remuneração das Ações
Suplementares”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base. Não é aplicável
Comissão de Garantia Firme para a colocação das Ações Suplementares.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de (i) 60% da Remuneração Base; e (ii) no caso de
exercício da Opção de Ações Suplementares, 50% da Remuneração das Ações Suplementares.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,50% do produto da colocação da Oferta (que
consiste: (i) na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações
Adicionais); somada (b) ao produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço
por Ação). A Remuneração de Incentivo 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 Remuneração de Incentivo são de
ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e pelos 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.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de
Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais serão pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores proporcionalmente às Ações
ofertadas, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente
arcadas pela Companhia.
As taxas da B3 referentes à Oferta (taxa de análise da oferta e da listagem e taxa de distribuição) serão arcadas integralmente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, bem como dos consultores legais
locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e considerando a colocação das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos
pela Companhia, considerando a Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).....................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) .........................................
Remuneração de Incentivo(5) .....................................
Total de Comissões(6) ..............................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .....................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) .................................
Taxas da B3(8) ............................................................
Despesas com Advogados(9) .....................................
Outras Despesas da Oferta(10) ...................................
Total de Despesas ...................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ....................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Valor(1)(13)
(R$)
13.072.437,00
13.072.437,00
39.217.311,00
39.217.311,00
104.579.496,00
11.169.807,82
634.628,72
827.338,13
109.910,00
1.050.945,12
5.429.644,71
800.000,00
20.022.274,50
124.601.770,50

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)(13)

Valor
por
Ação(13)
(R$)

0,50
0,50
1,50%
1,50
4,00
0,43
0,02
0,03
0,00
0,04
0,21
0,03
0,77
4,77

0,12
0,12
0,36
0,36
0,96
0,10
0,01
0,01
0,00
0,01
0,05
0,01
0,18
1,14

% em
Relação ao
Preço por
Ação(1)(13)
0,50
0,50
1,50
1,50
4,00
0,43
0,02
0,03
0,00
0,04
0,21
0,03
0,77
4,77

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de (i) 20% da Remuneração Base; e (ii) no caso de
exercício da Opção de Ações Suplementares, 50% da Remuneração das Ações Suplementares.
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base. Não é aplicável
Comissão de Garantia Firme para a colocação das Ações Suplementares.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de (i) 60% da Remuneração Base e (ii) no caso de
exercício da Opção de Ações Suplementares, 50% da Remuneração das Ações Suplementares.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,50% do produto da colocação da Oferta (que
consiste: (i) na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações
Adicionais); somada (b) ao produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo
Preço por Ação). A Remuneração de Incentivo 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 Remuneração de Incentivo são de
ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e pelos 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.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão
de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais serão pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores proporcionalmente às
Ações ofertadas, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão
integralmente arcadas pela Companhia.
As taxas da B3 referentes à Oferta (taxa de análise da oferta e da listagem e taxa de distribuição) serão arcadas integralmente pela
Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, bem como dos consultores legais
locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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.

Salvo pela remuneração descrita acima (a qual incluir a Comissão de Coordenação, Comissão de
Colocação, Comissão de Garantia Firme e Remuneração de Incentivo), não há outra remuneração
devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes da Oferta ou
aos Agentes de Colocação Internacional, ou que dependa do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão
as Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais 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:
#

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

12/02/2021

2

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

22/03/2021

3

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

29/03/2021

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

31/03/2021

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar

01/04/2021

Encerramento do Período de Reserva

13/04/2021

7

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta

14/04/2021

8

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

15/04/2021

9

Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

16/04/2021

10

Data de Liquidação

19/04/2021

11

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

17/05/2021

12

Data limite para a liquidação das Ações Suplementares

19/05/2021

13

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

15/10/2021

5
6

(1)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões 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.

Está sendo admitido o recebimento de reservas, desde a data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do
Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Para informações sobre (i) suspensão,
cancelamento, modificação da Oferta, e/ou (ii) prazos, termos, condições e forma para devolução e
reembolso dos valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento,
modificação ou revogação da Oferta, consulte o item “Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento” na página 70 deste Prospecto Preliminar.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão
informados por meio de disponibilização de Anúncio de Retificação nas páginas da rede mundial
de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
Para informações sobre a integralização/liquidação e procedimentos a serem observados quanto a
entrega das Ações, consulte o item “Procedimento da Oferta”, subitens “Oferta de Varejo” e “Oferta
Institucional” nas páginas 63 e 67 deste Prospecto Preliminar.
Para informações sobre inadequação da Oferta, consulte o item “Inadequação da Oferta” na página
82 deste Prospecto Preliminar.
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Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da garantia
firme de liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, consulte o item “Informações
sobre a Garantia Firme de Liquidação” na página 71 deste Prospecto Preliminar.
Está sendo admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações desde a data
da nova disponibilização do Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas após o início
do Prazo de Distribuição.
Regime de Distribuição
A Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação.
Os esforços de venda das Ações exclusivamente no exterior, junto a Investidores Estrangeiros,
serão realizados nos termos do Contrato de Colocação Internacional. As Ações que forem objeto
de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
Após a disponibilização do Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, incluindo
anexo o Formulário de Referência elaborado pela Companhia e seus eventuais aditamentos e/ou
suplementos, nos termos da Instrução da CVM 480, o encerramento dos Períodos de Reserva, a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração e cumprimento das condições
precedentes estabelecidas no Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, a concessão do registro da Companhia como emissora
de valores mobiliários na categoria “A” pela CVM, a disponibilização do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
distribuição pública das Ações (incluindo as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares), em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de
liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na
proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de Colocação, em conformidade com o
disposto na Instrução CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado e observadas as disposições do item “Informações Sobre a
Garantia Firme de Liquidação”, na página 71 deste Prospecto.
Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares, por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos
termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva
e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais deverão ser integralmente
devolvidos, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo,
sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores
pagos em função do IOF, câmbio e/ou quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 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 em
que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada
caso não haja demanda suficiente para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto da
Oferta” deste Prospecto Preliminar.
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Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas
distintas, quais sejam, (i) Oferta de Varejo; e (ii) Oferta Institucional, conforme descritas adiante,
observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa 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 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 e 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, em conformidade
com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio pelas 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 (“Plano de
Distribuição”). Nos termos do Ofício-Circular CVM/ SRE, relações com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia
e dos Acionistas Vendedores não poderão, em nenhuma hipótese, ser consideradas no plano de
distribuição para fins da alocação dos Investidores Não Institucionais.
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
referido artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 para (i) proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros tendo
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência, incluindo operações de total return
swap, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definido), 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 no âmbito da Oferta, para os fins do artigo 55 da Instrução CVM
400. Para mais informações, veja a seção Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– A eventual contratação e realização de operações de hedge e total return swap podem
influenciar a demanda e o preço das Ações” deste Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente (i) junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva
com uma única Instituição Consorciada, destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter
irrevogável e irretratável, no âmbito da Oferta de Varejo, observados os Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo, durante o Período de Reserva; e (ii) junto a
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas e que realizarem solicitação de
reserva antecipada com uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do Pedido
de Reserva, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, durante o Período de
Reservas para Pessoas Vinculadas.
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Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus
Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações da Oferta inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400. Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem
seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus
Pedidos de Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das
Ações da Oferta inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
No contexto da Oferta de Varejo e considerando que devem ser envidados melhores esforços para
atingir a dispersão acionária, conforme previsto no Artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado e
segundo o Plano de Distribuição, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento), e, no máximo,
20% (vinte por cento) da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que
tenham realizado Pedido de Reserva, conforme o caso, de acordo com as condições ali previstas e
o procedimento abaixo indicado.
Na eventualidade de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio,
conforme disposto no item (h) abaixo.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), nos itens “Suspensão,
Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta e
Cancelamento dos Pedidos de Reserva”, na página 70 e 74 deste Prospecto, observadas as
condições do Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta de
Varejo deverão realizar reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada,
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476,
durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, observados, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação
CVM 860, o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor Não
Institucional aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações
que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações pelos
Investidores Não Institucionais será formalizada por meio do Pedido de Reserva e do sistema
de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de
contrato de compra e venda.
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(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deverá indicar,
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada,
sob pena de, não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares
e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de
Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados durante o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os eventuais valores eventualmente depositados
integralmente devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do
cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, se
for o caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função
do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles
cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(c) cada Investidor Não Institucional poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme
previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior
confirmação. Caso o Investidor Não Institucional estipule um preço máximo por Ação no
Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, seu Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os eventuais valores eventualmente
depositados integralmente devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data
do cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição Consorciada, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e
com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis sobre os
valores pagos em função do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser
subscrita/adquirida e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional, pela Instituição Consorciada que houver
recebido o respectivo Pedido de Reserva, até as 12:00 horas do dia útil imediatamente
posterior à data de disponibilização do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou
correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a
possibilidade de rateio prevista na alínea (h) abaixo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado na
alínea (d) acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
pela Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado;
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(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, a cada Investidor Não
Institucional de acordo com o Contrato de Colocação, e desde que efetuado o pagamento
previsto no item (e) acima o número de Ações correspondente à relação entre o valor do
investimento pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvada a
possibilidade de desistência prevista no item 7 abaixo, as possibilidades de cancelamento
previstas nos itens (b), (c) e (e) acima e no item e “Violações de Normas de Conduta e
Cancelamento dos Pedidos de Reserva” na página 74 deste Prospecto e a possibilidade de
rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do
investimento não considerará a referida fração, limitado ao número inteiro apurado;
(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja
igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não haverá rateio,
sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas
reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais destinadas a
Investidores Institucionais, nos termos descritos na seção “Oferta Institucional” na página 67
deste Prospecto; e
(h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja
superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo será realizado rateio das Ações,
da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas a Investidores
Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o valor
individual de cada Pedido de Reserva e a quantidade total das Ações destinadas à Oferta de
Varejo, desconsiderando-se as frações de Ações até o limite de R$3.000,00 (três mil reais) por
Investidor Não Institucional; e (ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i)
acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas a Investidores Não
Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o
valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Ações.
Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não Institucionais poderá ser
aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais possam ser
total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o
critério de rateio descrito neste item. Em qualquer hipótese, os valores depositados em
excesso serão devolvidos no prazo de 3 (três) dias úteis sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, se for o
caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função
do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles
cuja alíquota atual venha a ser majorada).
A subscrição/aquisição das Ações por Investidores Não Institucionais será formalizada nos
termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM
860, por meio do sistema de registro da B3 e Pedido de Reserva(o qual deve observar os
termos previstos na Deliberação CVM 860), sendo, portanto, dispensada a apresentação de
boletim de subscrição e contrato de compra e venda, nos termos da Deliberação CVM 860.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, ver a
seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 70 deste
Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS INTERESSADOS NA
REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE RESERVA QUE (I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS TERMOS
E AS CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO PEDIDO DE RESERVA, SOBRETUDO OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES
DESTE
PROSPECTO
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”, BEM COMO O ITEM “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA;
(II) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO CONSORCIADA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE
REALIZAR SEU PEDIDO DE RESERVA, SE ESTA EXIGIRÁ A MANUTENÇÃO DE RECURSOS
EM CONTA ABERTA E/OU MANTIDA JUNTO A ELA PARA FINS DE GARANTIA DO PEDIDO
DE RESERVA; (III) ENTREM EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO CONSORCIADA DE SUA
PREFERÊNCIA PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO
ESTABELECIDO PELA INSTITUIÇÃO CONSORCIADA PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE
RESERVA OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NA INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA, TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS POR
CADA INSTITUIÇÃO CONSORCIADA; E (IV) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE PREENCHER E ENTREGAR O SEU
PEDIDO DE RESERVA, A POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO DA RESERVA POR
PARTE DA INSTITUIÇÃO CONSORCIADA. OS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS
INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE RESERVA DEVERÃO LER
CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NOS RESPECTIVOS
PEDIDOS DE RESERVA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos do item “Oferta de Varejo” na página 63
deste Prospecto, as Ações remanescentes serão destinadas à colocação pública junto a
Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e
inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e assumindo, cada Investidor Institucional, a
obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos 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, 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.
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Até as 16:00 horas do primeiro dia útil imediatamente 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
ou fac-símile, a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das
Ações alocadas deverá ser efetivada aos respectivos Investidores Institucionais na Data de
Liquidação, mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional, 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.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação
CVM 860, o termo de aceitação poderá ser, a critério dos Coordenadores da Oferta, o documento
de aceitação por meio do qual o Investidor Institucional aceitará participar da Oferta,
subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a
subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do sistema de registro da B3 e, a
critério dos Coordenadores da Oferta, por meio do referido termo de aceitação, sendo, portanto,
dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda. As Ações
que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional,
junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas, conforme o caso, no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em
moeda corrente nacional por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na
Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares
e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso
de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais
instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo
único do artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo
transações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) e
que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução
CVM 400 são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de hedge e total return swap
podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 111 deste Prospecto Preliminar.
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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
REDUZIR A LIQUIDEZ DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO
MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES – A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES
INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE
BOOKBUILDING PODERÁ IMPACTAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DO PREÇO POR
AÇÃO, E O INVESTIMENTO NAS AÇÕES POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM
PESSOAS VINCULADAS PODERÁ PROMOVER REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO MERCADO SECUNDÁRIO”, DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR. RECOMENDA-SE AOS POTENCIAIS INVESTIDORES QUE LEIAM
O PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” E “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO OS ITENS 4.1 E 4.2 DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE INVESTIR
NAS AÇÕES.
Prazos de Distribuição e Liquidação
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 14 de abril de
2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de disponibilização
do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses contado a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 14 de outubro
de 2021, 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
disponibilização 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 das Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o terceiro dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares. As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) 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. 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.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a disponibilização 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 disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com
o artigo 29 da Instrução CVM 400.
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Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução
CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a
Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por
Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do preço inicialmente indicado, considerando um
Preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% (vinte por cento) deverá
ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do §1º e 2º do artigo 4º do Anexo
II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais
desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, cancelamento, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação, ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as
12:00 horas do 5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de Evento
de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, constante deste Prospecto
Preliminar.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento nos termos descritos nas páginas 63 a 67 deste Prospecto.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do descritos nas
páginas 63 a 67 deste Prospecto 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 incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de
Reserva.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento
da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos descritos nas
páginas 63 a 67 deste Prospecto, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se
for o caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF e/ou Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja
alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do
recebimento pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400.
Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após, cumulativamente, a celebração do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação
Internacional, cumprimento das condições neles previstas, o encerramento dos Períodos de
Reserva, a conclusão do Procedimento e Bookbuilding, a concessão dos registros da Oferta pela
CVM, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários na categoria
“A” pela CVM, a disponibilização do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo,
os Coordenadores da Oferta realizarão a distribuição de Ações (considerando as Ações Adicionais
e sem considerar as Ações Suplementares), em mercado de balcão não organizado, em regime de
garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites
individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação e Contrato
de Colocação Internacional:
Coordenador da Oferta
BTG Pactual ......................................................
Bradesco BBI ....................................................
Itaú BBA ............................................................
J.P. Morgan .......................................................
Safra ..................................................................
Total ..................................................................
(1)
(2)

Quantidade(1)

Percentual (%)

Quantidade(2)

Percentual (%)

22.594.336
22.594.336
19.366.573
8.069.406
8.069.406
80.694.057

28,00
28,00
24,00
10,00
10,00
100,00

27.113.203
27.113.203
23.239.887
9.683.287
9.683.287
96.832.867

28,00
28,00
24,00
10,00
10,00
100,00

Sem considerar as Ações Adicionais.
Considerando as Ações Adicionais.

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 liquidarem as Ações (considerando
as Ações Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não 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 (“Garantia Firme
de Liquidação”). A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, forem assinados o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional e forem cumpridas as condições neles previstas, concedido o registro da Companhia
como companhia aberta sob a categoria “A” pela CVM, concedidos os registros da Oferta pela
CVM, disponibilizado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
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Caso as Ações objeto da garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas
(considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares) por
investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas por esses até a Data de Liquidação,
cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, liquidará, na Data
de Liquidação, 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 (considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem
considerar as Ações Suplementares) multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações
(considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares)
efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas por investidores no mercado;
multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do Contrato de Colocação.
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
disponibilização do Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de
mercado das Ações 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.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da
Companhia, inclusive o direito de participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer
todas as prerrogativas conferidas às ações ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a
seus titulares o direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer
natureza que vierem a ser declarados a partir da disponibilização do Anúncio de Início, nos termos
previstos na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento do Novo Mercado e no Estatuto
Social. Dentre referidos direitos e benefícios assegurados aos titulares das Ações, destacam-se os
seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da
Companhia, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social,
não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza
eventualmente distribuídos por deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de
administração, conforme aplicável;
(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores alienantes da Companhia, no caso de alienação,
direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar
tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
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(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
(e) 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, nos
termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, na proporção da sua participação no capital
social da Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia; e
(h) todos os direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei das
Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 755.
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Violações de Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as
Ações ou 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, pelo que serão cancelados todos os Pedidos de
Reserva que tenha recebido e deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre
referido cancelamento, devendo ser restituídos integralmente, por tal Instituição Consorciada, aos
respectivos investidores, os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo de
até 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição
Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso dos custos
incorridos em razão do depósito, e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF e/ou Câmbio e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(ii) arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros cessantes, danos e
prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com
publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas
por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante
terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará,
manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos
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
ser suspensa, por um período de 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, de
atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a
coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta.. A Instituição Consorciada a que se
refere este item deverá informar, imediatamente, sobre o referido cancelamento, os investidores de
quem tenham recebido Pedido de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem seus
Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
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Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-Up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS e os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Estatuária da Companhia (“Administradores”) celebrarão acordos de restrição à emissão
e/ou venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumento de Lock-Up”), por meio
dos quais obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do Prospecto Definitivo
(“Período de Lock-up”), conforme seja aplicável em cada Instrumento de Lock-up, a não efetuar
quaisquer das seguintes operações, direta ou indiretamente, conforme aplicável em cada caso,
sem o prévio consentimento dos Agentes de Colocação Internacional e dos Coordenadores da
Oferta: (i) ofertar, colocar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra, empenhar,
emprestar, conceder qualquer opção, direito ou garantia de compra, realizar qualquer venda a
descoberto (short sale) ou dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer direitos, com relação a
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia, quaisquer opções ou certificados (warrants)
ou quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de
emissão da Companhia ou que representem o direito de receber quaisquer ações ordinárias de
emissão da Companhia ou qualquer participação no capital social da Companhia, os quais sejam
detidos direta ou indiretamente, tenham sido emitidos ou sejam detidos pela Companhia, Acionistas
Vendedores, JSS ou Administradores na data de assinatura do Instrumento de Lock-Up (incluindo,
mas não se limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social da Companhia ou
outros valores mobiliários que possam ser atribuídos, de titularidade direta ou beneficiária pela
Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS e os Administradores, nos termos e de acordo com
as regras e regulamentação da CVM, da SEC e quaisquer outras leis e regulamentações
aplicáveis), bem como valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de uma
opção ou certificado relativo às ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer contrato de hedge ou qualquer outra forma de acordo
por meio do qual seja transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos qualquer direito econômico relacionado aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação, conforme prevista no item (i) acima ou neste item (ii),
liquidada mediante entrega de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob
outra forma de pagamento; (iii) protocolar ou submeter, requerer ou fazer com que seja protocolado
ou submetido, inclusive por meio de submissão confidencial, um pedido de registro, prospecto ou
prospecto suplementar (ou aditamento ou suplemento de quaisquer dos documentos
supramencionados), conforme os termos do Securities Act ou das leis brasileiras; ou (iv) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i), (ii) e (iii) acima.
As restrições previstas acima com relação aos Acionistas Vendedores, à JSS e os Administradores
são expressamente acordadas para evitar que os Acionistas Vendedores, a JSS e os
Administradores se envolvam em qualquer transação de hedge ou outra transação que tenha como
objetivo ou que seja razoavelmente esperado que leve ou resulte na emissão de novas ações
ordinárias de emissão da Companhia ou a venda ou a disposição de ações ordinárias de emissão
da Companhia, mesmo que tais valores mobiliários venham a ser transferidos por alguém que não
os Acionistas Vendedores, a JSS e os Administradores. A proibição com relação à realização de
hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer
aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem limitação, qualquer opção de
compra ou de venda) com relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou
parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários, ou com relação a
qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante
do valor das ações ordinárias emitidas pela Companhia.
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As Ações adquiridas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pela JSS e pelos
Administradores no mercado aberto após a data de precificação da Oferta não estarão sujeitas às
restrições listadas acima. Ainda, as vedações listadas acima não se aplicarão, conforme aplicável
em cada Instrumento de Lock-up, no caso da Companhia, dos Acionistas Vendedores, da JSS e
dos Administradores, nas hipóteses de transferência de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up
realizadas (i) como doações de boa-fé; (ii) a um trust em benefício direto ou indireto do próprio
signatário do instrumento de Lock-Up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (iii) a qualquer
afiliadas conforme definidas na Rule 501 (b) da Regulaçao D do Securities Act; (iv) com relação às
ações a serem vendidas na forma do Contrato de Colocação; (v) com relação ao exercício de
opções de compra ou a venda de ações recebidas em razão do exercício de opção de compra nos
termos de um plano de opção de compra em vigor na data de assinatura deste Instrumento de
Lock-up; (vi) na forma de empréstimo para um dos Coordenadores ou entidade indicada por um
dos Coordenadores, de forma a permitir a atividade de estabilização acordada no Contrato de
Colocação e no Contrato de Estabilização; ou (vii) com o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, respectivamente, desde que
(A) anteriormente a qualquer transferência, disposição ou distribuição na forma dos itens (i), (ii), e
(iii) acima, o cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente do Período
de Lock-Up e confirme que está cumprindo os termos previstos no Instrumento de Lock-up, (B)
com relação aos itens (i), (ii) e (iii), a transferência não envolva provisão para valor e (C) com
relação aos itens (i), (ii) e (iii), nenhuma transferência deve resultar de um pedido de registro
público ou anúncio relativo ao mesmo durante o Período de Lock-up. Para os fins deste item,
considera-se “familiar imediato” qualquer relacionamento de sangue, matrimonial, parceria
doméstica ou adoção, até o primeiro primo. Sem prejuízo do disposto acima, a Companhia, os
Acionistas Vendedores, a JSS e os Administradores poderão transferir Valores Mobiliários sujeito
ao Lock-up em determinadas hipóteses expressamente previstas no Contrato de Colocação.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial de ações ordinárias de
emissão da Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais
informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial
emissão ou venda de quantidades significativas de ações ordinárias de emissão da
Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar
negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia” constante da
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” na página 103 deste Prospecto
Preliminar.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração e Custódia das Ações da Companhia
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e custódia das
Ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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, em mercado de
balcão não organizado, diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade
com as disposições da Instrução CVM 400 e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação da Oferta”, na página 71 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, pelos Acionistas Vendedores e
pelos Administradores, 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 obriga a Companhia e os Acionistas Vendedores a
indenizar 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/ou os Acionistas Vendedores e contra a
Companhia e/ou 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 e/ou os Acionistas Vendedores forem condenados 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 110 deste Prospecto.
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 81 deste Prospecto.
Estabilização do Preço das Ações e Formador de Mercado
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das Ações da Companhia na B3, no âmbito
da Oferta, por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na
B3 (inclusive), observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM 476,
antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas 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 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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O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Adicionais” a partir da página 78 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver
atividades de formador de mercado, em relação às Ações, nos termos da Instrução da CVM
nº 384, de 17 de março de 2003, conforme alterada, para a realização de operações destinadas a
fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No
entanto, não houve contratação de formador de mercado.
Negociação das Ações na B3
A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, condicionada à
realização da Oferta.
A Companhia e a B3 celebraram em 23 de março de 2021, o Contrato de Participação no Novo
Mercado, conforme disposto no artigo 5º do Regulamento do Novo Mercado, o qual entrará em
vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Por meio do Contrato de Participação no Novo Mercado, a Companhia aderirá ao segmento especial
do mercado de ações da B3 denominado Novo Mercado, regido pelo Regulamento do Novo
Mercado, o qual estabelece regras de governança corporativa mais rigorosas que as disposições da
Lei das Sociedades por Ações.
As Ações serão negociadas no Novo Mercado sob o código “MATD3”, a partir do dia útil seguinte à
data de disponibilização do Anúncio de Início.
Para informações adicionais sobre a negociação das ações na B3, consulte uma das
Instituições Participantes da Oferta. Recomenda-se, antes da decisão de investimento nas
Ações, a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência para informações
adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação
econômica e financeira, em especial a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência da companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 428 e do item “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir da página 103 deste Prospecto.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas
na seção “12.12 – outras informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 679 e no Regulamento do Novo Mercado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que
leiam este Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia”, a partir das páginas 103 e 21 deste Prospecto, respectivamente, bem como a
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da
página 428, antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
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A Companhia e os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não
Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao
pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores
a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar, ter acesso aos
anúncios e avisos referentes à Oferta ou obter 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.
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 os logotipos das
Instituições Consorciadas), outros anúncios e avisos relacionados à Oferta, bem como os
Prospectos, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na
rede mundial de computadores para este fim.
PROSPECTO PRELIMINAR
COMPANHIA
Hospital Mater Dei S.A.
Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho
CEP 30.190-081, Belo Horizonte – MG
At.: Rafael Cardoso Cordeiro
Tel.: +55 (31) 3339-9597
http://ri.materdei.com.br (capa do site)
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo – SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações do “Hospital Mater Dei S.A.” clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
Fax: +55 (11) 3847-9856
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Hospital
Mater Dei S.A.” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
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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 Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Hospital Mater Dei S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”)
Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º
andares
CEP 04538-905
São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: +55(11) 4950-3700
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/materdei (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar”).
Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100
CEP 01310-930, São Paulo – SP
At.: João Paulo Feneberg Torres
Tel: +55 (11) 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar
em “IPO – Hospital Mater Dei” e selecionar “Prospecto Preliminar”).
O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
https://www.gov.br/cvm/pt-br, em tal página, no campo “Pesquisa de Dados”, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida acessar “Ofertas em
Análise”, em seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume na
coluna “Primárias”, na sequência, no quadro, acessar o link do número do processo
correspondente à “Hospital Mater Dei S.A.”, e no quadro da referente ao “Hospital Mater Dei S.A.”
acessar o link “Prospecto Preliminar”.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar na página “Empresas”, clicar em “Hospital Mater
Dei S.A.”, e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”).
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Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das instituições
consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de
retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente, nas páginas na rede
mundial de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta indicadas
abaixo, da CVM e da B3:
ANÚNCIOS E AVISOS
COMPANHIA
Hospital Mater Dei S.A.
http://ri.materdei.com.br (capa do site).
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias do Hospital Mater Dei S.A.” escolher o link específico de cada
aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Hospital
Mater Dei S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado
da Oferta).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar e
“Hospital Mater Dei S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Aviso ao Mercado”).
Banco J.P. Morgan S.A.
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/materdei
respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

(neste

website,

clicar

no

Banco Safra S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm(neste website, clicar
em “IPO – Hospital Mater Dei” e, por fim clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da
Oferta).
Comissão de Valores Mobiliários
https://www.gov.br/cvm/pt-br, em tal página, no campo “Pesquisa de Dados”, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida acessar “Ofertas em
Análise”, em seguida, no quadro "Tipo de Oferta", linha Ações, selecionar o link com o volume na
coluna "Primárias", na sequência, no quadro, acessar o link do número do processo
correspondente à “Hospital Mater Dei S.A.” e no quadro referente à “Hospital Mater Dei S.A.”,
acessar os links dos anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, na página “Empresas”, clicar em “Hospital Mater Dei
S.A.” link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
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Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br).
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. Exceto pelo registro da Oferta na CVM, a Companhia, os Acionistas
Vendedores e os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra 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 do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência,
devendo ser desconsideradas quaisquer informações divulgadas na mídia sobre a
Companhia e a Oferta, incluindo projeções futuras, que não constem do Prospecto
Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam cuidadosamente os termos e condições previstos no
Pedido de Reserva, especialmente relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da
Oferta.
“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.”
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM e será registrada em conformidade com
os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, sendo que os registros da Oferta Primária e da
Oferta Secundária foram requeridos junto à CVM em 12 de fevereiro de 2021.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e dos riscos inerentes ao
investimento em ações, bem como dos riscos associados aos negócios da Companhia, que
podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os
interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores
financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da
adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da
Companhia e ao investimento nas Ações.
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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
econômico em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento nas
Ações é um investimento em renda variável e não é, portanto, adequado a investidores avessos
aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
O Prospecto Definitivo estará oportunamente à disposição dos investidores nos endereços
acima indicados.
A Oferta será registrada na ANBIMA em atendimento ao disposto no Código ANBIMA.
A Oferta não é destinada a investidores que busquem retorno de curto prazo e/ou
necessitem de liquidez em seus investimentos, bem como, deve-se levar em consideração
que qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, inclusive o
investimento nas Ações objeto desta Oferta, apresenta riscos e possibilidade de perdas
parcial ou total, do valor investido, e cujos riscos devem ser cuidadosamente considerados
antes da tomada de decisão de investimentos pelo investidor.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 21 E 103 DO PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 428, PARA UMA
DESCRIÇÃO
DE
CERTOS
FATORES
DE
RISCO
RELACIONADOS
À
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.

83

APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Devese destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na
oferta de gerdau, a qual foi registrada no brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Par Corretora e do follow-on de telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017,
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das
Lojas Americanas, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da
Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da
Hapvida.
Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco
Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos
follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas
Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC, Dimed, Banco PAN, JSL Logística,
Rumo, Banco Inter, Santos Brasil assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar, Lojas
Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do Brasil, Petz, Melnick Even, Track &
Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris, Alphaville, Rede D’or e 3R Petroleum. Em 2021, o
BTG Pactual participou do follow-on do próprio BTG Pactual, Light, BrasilAgro e PetroRio, assim
como do IPO da HBR Realty, Vamos, Intelbras, Bemobi, Jalles Machado.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação
e execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações
de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2020 os prêmios “Melhor Banco de Investimentos da América Latina”
e “Melhor Banco de Investimentos em Renda Fixa da América Latina”, pela Institutional Investor.
•

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs
(Initial Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil
quanto no exterior.
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•

O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais brasileiro no
primeiro semestre de 2020, tendo participado em 11 de 13 ofertas realizadas na B3. Participou
como joint bookrunner no Follow-on da Minerva Foods, no montante de R$1.235 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de Ânima Educação, no montante de R$1.100 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de Positivo Tecnologia, no montante de R$354 milhões, joint
bookrunner no IPO de Mitre, no montante de R$1.053 milhões, joint bookrunner no Follow-on
de Petrobras, no montante de R$22.026 milhões, joint bookrunner no Follow-on de Cogna
Educação, no montante de R$2.556 milhões, joint bookrunner no IPO de Moura Dubeux, no
montante de R$1.105 milhões, joint bookrunner no IPO de Estapar, no montante de R$345
milhões, coordenador líder do Follow-on de Centauro, no montante de R$900 milhões,
coordenador líder do Follow-on da Via Varejo, no montante de R$4.455 milhões, joint
bookrunner do Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.651 milhões.

•

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre com
grande destaque em renda fixa. Participou de 76 operações no mercado doméstico, em ofertas
que totalizaram mais de R$58,3 bilhões originados.

•

No primeiro semestre do ano de 2020, o Bradesco BBI assessorou 9 transações de M&A
envolvendo um volume total de aproximadamente R$14 bilhões, tendo como destaque:
(i) assessoria a AES Tietê na condução de todo o processo envolvendo a oferta da Eneva,
(ii) assessoria à Hypera na aquisição do portfólio de ativos Brasil da Takeda, (iii) assessoria à
OTP na venda das concessionárias de rodovia: CBN, CRA e CRC, para a Monte Equity
Partners e (iv) assessoria ao Grupo Festval na aquisição de lojas do GPA em Curitiba.

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas
exclusivamente à realização de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” - postos de
atendimento), 877 Postos de Atendimento Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco
Expresso (correspondentes bancários), além de milhares de equipamentos de autoatendimento.
Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 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.
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No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
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.
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J.P. Morgan
O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019,
segundo relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com
empresas e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em
mais de 100 países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co.
na internet.
O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área
de Investment Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações
societárias e financeiras, emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e
internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de
tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de Private Banking; a Corretora oferece serviços
de intermediação em contratos futuros, opções, ações e empréstimo de valores mobiliários para
clientes institucionais e de Private Banking; a área de Equities oferece produtos de equities em
geral, tais como operações de derivativos; a área de Treasury Services oferece serviços de conta
corrente, pagamento e recebimento, e investimentos em renda fixa; a área de Trade and Loan
Products oferece produtos de trade, garantias bancárias e financiamentos; a área de Direct
Custody and Clearing oferece serviços de custódia a investidores não residentes; e as áreas de
Asset Management e Wealth Management oferecem serviços de gestão de recursos, sendo que
esta última também concede crédito e assessora os clientes pessoas físicas de alta renda em seus
investimentos.
Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo
dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan
Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global
Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas
premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da
revista IFR desde 2007.
Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co.
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase &
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”,
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity
House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em
quatro dos últimos cinco anos, em 2015, 2016, 2018 e 2019.
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Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina,
bem como sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de
Marfrig, Unidas, Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara,
Banco Inter, Movida, Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica,
Totvs, Stone, MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza,
Intermédica, Globant, Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo
a IFR), Burger King Brasil, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of
the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes
Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Lenova (“Follow-on of the
Year” em 2017, segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via
Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale,
Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de
liderança no Brasil e América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa,
incluindo dívida conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações,
segundo a Dealogic (crédito total para os coordenadores).
No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio
“#1 Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido
pela Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os
prêmios “Bank of the Year” (2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016),
“Americas Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives
House of the Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the
Year” (2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of
the Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year”
(2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing
Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance nos anos de 2010,
2013, 2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co.
como “Best Equity Bank” em 2018 e 2019.
Safra
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de 175
anos de tradição em serviços financeiros e presença em mais de 20 países, com atividades nos
EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Caribe. Entre as empresas financeiras
incluídas no Grupo estão o Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., o Safra National Bank of New
York e o J. Safra Sarasin Holding. Em março de 2020, o Grupo J. Safra possuía, em valores
agregados, gestão de recursos de terceiros no montante de R$1,3 trilhão.
O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco privado por total
de ativos, segundo ranking Valor 1000 divulgado em 2019 (por ativos totais). Nesta mesma data, a
gestão de recursos de terceiros totalizava R$249,5 bilhões e a carteira de crédito expandida
somava R$110,6 bilhões.
Investment Banking: atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado
doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras.
Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto às principais empresas e fundos do Brasil, tendo
conduzido operações tais como a assessoria na venda da Alesat para Glencore (2018), assessoria
na venda de 43 lojas do Grupo Pão de Açúcar para a gestora TRX (2020), assessoria na venda do
Grupo Leforte para a Dasa (2020) e assessoria na venda da Vindi para a Locaweb (2021),
configurando entres os líderes deste mercado no primeiro semestre de 2020.
Em Fundos de Investimento Imobiliário, o Safra atuou como Coordenador do IPO e Follow-on do
HSI Malls FII, follow-on do fundo JS Real Estate Multigestão FII, IPO do fundo Vinci Offices FII e
follow-on do Vinci Logística FII e do IPO do Blue Macaw Office Fund II FII, totalizando cerca de
R$3,0 bilhões em ofertas em 2019.
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Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares,
combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de
ativos e confidencialidade.
Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras
administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos segmentos
de clientes. Em abril de 2020, possuía aproximadamente R$94,6 bilhões de ativos sob gestão.
Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice de
ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. Esta equipe é responsável pelo
acompanhamento e produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a cobertura dos
setores de Construção Civil, Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, dentre outros.
Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos
de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, CRI, debêntures,
FIDC, notas promissórias, dentre outros, configurando entres os líderes deste mercado.
Mercado de Capitais: em 2019, os principais destaques do Safra foram a participação na
estruturação e distribuição de operações de CRI, CRA, Debêntures de Infraestrutura, Debêntures,
Bonds, Letras Financeiras, Notas Promissórias Ações e Cotas de Fundos de Investimento listados,
totalizando mais de R$17,5 bilhões em operações para fundos de investimento e empresas dos
mais variados setores, tais como Banco RCI, CCP, Cosern, Cyrela, EDP, Engie, Gasmig, HSI,
Klabin, Log-in, Raízen, Rede D'Or, Sabesp e Vinci.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico não tinham qualquer outro relacionamento com o
Coordenador Líder e o seu respectivo grupo econômico.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de
financiamento ou reestruturações societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico. O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 (doze) meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
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 necessárias à condução de suas
atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito
da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior,
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações de emissão da Companhia como ativo de referência de acordo com as quais se
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da
Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de
total return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge)
para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da
Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização
de operações de e hedge e total return swap podem influenciar a demanda e o preço das Ações”,
na página 111 deste Prospecto.
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Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente
não realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por
meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em
nenhum caso tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram,
nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram
em operações em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o 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 referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

Contratação de linha de crédito do BNDES FINEM (nº 4.002.213-9) no valor de emissão de
R$180,0 milhões, para a construção e desenvolvimento da Unidade de Contorno da
Companhia. A operação de crédito teve emissão em 10/07/2012, possui vencimento em
15/07/2022, com prazo total de 120 meses. O financiamento possui garantias de aval da
empresa JSS Empreendimentos e Administração Ltda. e alienação fiduciária do imóvel. Esta
linha de crédito foi estruturada en 4 subcréditos: A, B, C e D, com distintas taxas de juros
remuneratórios. Para os subcréditos A e B a taxa é TJLP+3,10% (1,80% de spread do BNDES
+ 1,30% de spread do Bradesco). Para o subcrédito C a taxa é IPCA+3,10% (1,80% de spread
do BNDES + 1,30% de spread do Bradesco). Para o subcrédito D a taxa é TJLP+2,70%
(1,40% de spread do BNDES + 1,30% de spread do Bradesco).

•

Contratação de linha de crédito do BNDES FINEM (nº 4.003.582-3) no valor de emissão de
R$159,4 milhões, para a construção e desenvolvimento da Unidade de Betim da Companhia. A
operação de crédito teve emissão em 06/12/2017, possui vencimento em 15/12/2027, com
prazo total de 120 meses. O financiamento possui garantias de aval dos sócios pessoas físicas
da JSS Empreendimentos e Administração Ltda, alienação fiduciária do imóvel da matrícula
168.035 e cessão fiduciária de direitos creditórios de receitas (1 PMT) da Bradesco Saúde.
Esta linha de crédito possui taxas de juros remuneratórios de TJLP+3,18% (2,10% de spread
do BNDES + 1,08% de spread do Bradesco).

•

Contratação de serviços para cobrança de clientes no valor de R$2,0 milhões por mês;

•

Contratação de seguro de saúde para executivos, com prêmio de R$25 mil, oferecido pela
Bradesco Saúde;

•

Aplicação financeira em conta bancária (CDB) no valor de R$70,0 milhões;

•

Os administradores da Companhia Fabio Mascarenhas da Silva, Eduardo Borges de Andrade
e Maurício Ceschin possuem relacionamento bancário com o Bradesco por meio de conta
corrente e produtos de investimentos pessoais.
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Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
de mercado a preços e condições de mercado.
O Bradesco BBI 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 Bradesco BBI 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 Bradesco BBI 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 Bradesco BBI 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 Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia” na página 111 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 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI 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 Bradesco
BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades integrantes do seu grupo econômico não possuem relacionamento comercial relevante
com o Itaú BBA e demais sociedades do seu conglomerado financeiro.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia detem ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
de mercado a preços e condições de mercado.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
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O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante 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 e total return swap podem influenciar a demanda
e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia” na página 111 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 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, 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 Itaú BBA
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 Itaú BBA
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o J.P. Morgan e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o J.P.
Morgan e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive Ações), com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas Ações ou ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do J.P. Morgan 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 J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o J.P.
Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge e total return swap podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 111 deste Prospecto.
Exceto pelo disposto acima, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não
participaram de qualquer oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia,
(ii) não participaram de operações de financiamento ou reestruturações societárias da Companhia
e/ou sociedades de seu grupo econômico, e (iii) não realizaram aquisições e vendas de valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das
Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Safra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico não tinham qualquer outro relacionamento com o Safra e o
seu respectivo grupo econômico.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Safra e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de
financiamento ou reestruturações societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico. O Safra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram ou
venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 (doze) meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o Safra
e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, 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 necessárias à condução de suas atividades.

96

O Safra e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 Safra e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Safra 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 Safra e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência de acordo com as quais se
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da
Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de
total return swap). O Safra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de e
hedge e total return swap podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 111 deste
Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Safra cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Safra
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Safra como
instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Safra
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder ou sociedade integrante do seu conglomerado
econômico presta serviços de administração de aplicações financeiras para as Acionistas
Vendedoras Marcia Salvador Géo, Livia Salvador Geo, Maria Norma Salvador Ligório e Lara
Salvador Geo. Além disso e do relacionamento decorrente da Oferta, os Acionistas Vendedores
não possuem qualquer outro relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder e/ou as
sociedades do seu conglomerado financeiro.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de
operações de financiamento ou reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico. O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão dos
Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente
Oferta.
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Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro,
vir a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, 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 ou sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade dos
Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação
de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas Vendedores, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de e hedge
e total return swap podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 111 deste
Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 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
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades integrantes do seu grupo
econômico possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo
econômico, conforme detalhado a seguir:
•

Os acionistas da Companhia José Salvador Silva, Henrique Moraes Salvador Silva, Maria
Norma Salvador Ligório, Marcia Salvador Géo, Renato Moraes Salvador Silva, José Henrique
Dias Salvador, Julia Dias Salvador, Anna Dias Salvador, Flávia Salvador Ligório Braga, Felipe
Salvador Ligório, Lara Salvador Geo, Livia Salvador Geo, Guy Salvador Geo e Renata Sabino
Salvador Grande possuem relacionamento bancário com o Bradesco por meio de conta
corrente e produtos de investimentos pessoais.

•

Os acionistas da Companhia José Salvador Silva, Henrique Moraes Salvador Silva, Maria
Norma Salvador Ligório e Marcia Salvador Géo possuem contratado programas de previdência
oferecidos pelo Bradesco.

•

Os acionistas da Companhia José Salvador Silva, Henrique Moraes Salvador Silva, Maria
Norma Salvador Ligório e Marcia Salvador Géo possuem de cartões de crédito emitidos pela
Bradesco Cartões.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem
qualquer outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI 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 Bradesco BBI 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 Bradesco BBI 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 Bradesco BBI 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 56 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro prestam
serviços de banco comercial, incluindo, sem limitação, conta corrente, investimentos, operações de
crédito, consultoria ou gestão financeira, para o Sr. Renato Moraes Salvador Silva. Além disso e do
relacionamento decorrente da Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro
relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do seu conglomerado
financeiro.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira, conta corrente ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
"Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição" na página 56 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o J.P. Morgan e seu respectivo grupo
econômico.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico (i) não participaram de ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, (ii) não participaram em operações de
financiamento e em reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores, conforme aplicável e
(iii) não realizaram aquisições e vendas de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores,
conforme aplicável.
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Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o J.P. Morgan e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
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 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o J.P. Morgan 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 J.P. Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Safra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Safra e seu respectivo grupo
econômico.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Safra e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de
financiamento ou reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico. O Safra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze)
meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro,
vir a contratar o Safra e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, 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 ou sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores.
O Safra e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade dos
Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Safra e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus
clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Safra 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 Safra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da
Companhia de titularidade dos Acionistas Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros
fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Safra e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 111 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Safra cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Safra 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 Safra como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Safra e/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, potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” na página 21 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência anexo, na página 428 deste Prospecto, as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e demonstrações financeira intermediárias individuais e consolidadas, inclusive nas
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto a partir da página 275.
As atividades, situação financeira, reputacional, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez
e/ou negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer
desses riscos e pelos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das Ações 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 acredita que poderão lhes afetar de maneira
adversa. Riscos adicionais e incertezas não conhecidos pela Companhia ou que, atualmente, a
Companhia considera 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 de emissão da Companhia. Expressões similares
incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 428 deste Prospecto.
A Companhia poderá estar sujeita a aplicação de eventuais sanções pela B3 caso não
consiga atender às obrigações pós-Oferta impostas pela B3, incluindo, a obrigação de
recomposição do percentual mínimo de ações em circulação em até 18 meses da data de
conclusão da Oferta.
A Companhia protocolou, em 19 de março de 2021 junto à B3, pedido de dispensa de requisito
estabelecido no artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, referente à manutenção de ações em
circulação em percentual correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da Companhia, para
a devida admissão de listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado, o qual foi deferido
pela B3 em 25 de março de 2021 (“Dispensa de Requisito”).
Em contrapartida para viabilizar Dispensa de Requisito, foi requerido pela B3 que a Companhia
mantenha o percentual mínimo de ações em circulação alcançado na data de conclusão da Oferta,
o qual, em qualquer hipótese, deverá ser equivalente ou superior a 22%. Adicionalmente, a B3
estabeleceu que a recomposição do percentual mínimo de ações em circulação para o patamar de
25%, previsto no artigo 10 do Regulamento de Novo Mercado, deverá ocorrer em até 18 meses da
data de conclusão da Oferta (“Prazo de Recomposição”).
Além disso, como condição para a concessão de tal tratamento excepcional, a B3 determinou
ainda que a Companhia deverá, pelo prazo que perdurar tal tratamento, divulgar até o dia 31 de
julho de cada ano, o relatório com informações ambientais, sociais e de governança corporativa,
tomando por base padrão internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou
o da estrutura internacional para relato integrado do International Integrated Reporting Council
(IIRC) (“Contrapartida”).
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Em vista do acima exposto, caso não seja atingido, mediante a conclusão da Oferta, o percentual
mínimo de ações em circulação correspondente a 25% do seu capital social, a Companhia não
poderá garantir que conseguirá recompor o percentual de ações em circulação de 25% do seu
capital social dentro do Prazo de Recomposição.
O insucesso em restabelecer este percentual bem como em cumprir à Contrapartida estabelecida
pela B3 poderá resultar na aplicação de penalidades, multas ou sanções, bem como acarretar na
suspensão ou na saída compulsória da Companhia do segmento de listagem, o que poderá afetar
negativamente os negócios e a imagem da Companhia.
Além disto, o percentual de ações em circulação abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do
Novo Mercado poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior volatilidade no
mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e
qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente as operações da
Companhia, seus negócios e o resultado de suas operações.
Surtos ou potenciais surtos de doenças, como o Coronavírus (COVID-19), o Zika, o Ebola, a gripe
aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS,
sarampo e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, pode ter um impacto adverso nas
operações da Companhia. Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas
pode ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Ainda, surtos ou
potenciais surtos podem diminuir a confiança nas instituições de saúde, especialmente nos
hospitais que falhem em diagnosticar pronta e precisamente, ou tratar pacientes afetados por
doenças infecciosas.
Surtos de doenças também podem resultar em quarentena de funcionários da Companhia ou na
incapacidade de acessar suas instalações, o que prejudicaria sua reputação e suas operações. Se
alguma das instalações da Companhia estiver envolvida, ou for considerada envolvida, no
tratamento de pacientes de uma doença infecciosa, outros pacientes podem adiar ou cancelar
procedimentos eletivos ou não procurar os cuidados necessários nas instalações da Companhia,
podendo gerar uma queda inesperada na receita. Além disso, uma pandemia, epidemia ou surto de
doença infecciosa pode afetar negativamente as atividades da Companhia, em razão de uma
interrupção ou atraso na entrega de suprimentos ou causando escassez de pessoal nas
instalações da Companhia. Os planos contra desastres e os protocolos de doenças infecciosas
podem não ser suficientes em caso de surgimento de uma pandemia, epidemia ou surto infeccioso
o que pode afetar negativamente as atividades da Companhia e, portanto, resultar em um impacto
adverso na capacidade da Companhia, afetando a capacidade da Companhia de arcar com suas
obrigações financeiras.
Adicionalmente, surtos ou potenciais surtos de doenças podem sobrecarregar as unidades de
atendimento da Companhia, gerando um aumento inesperado dos custos da Companhia,
necessidade de aquisição de equipamentos adicionais e contratação de funcionários e equipe
especializada. Neste cenário, a Companhia pode enfrentas dificuldades para adquirir
equipamentos e materiais médicos por valores que a Companhia considera razoáveis, impactando,
portanto, as operações e os resultados operacionais da Companhia.
Além disso, órgãos governamentais nas diversas esferas e órgãos regulatórios podem impor
restrições no funcionamento das unidades operacionais da Companhia, como, por exemplo,
através do cancelamento e adiamento dos procedimentos eletivos, e também no comportamento
humano por meio de lockdowns e fechamento de serviços não essenciais. Tais medidas podem
afetar adversamente os resultados da Companhia. Para mais informações sobre os impactos da
pandemia do COVID- 19 nos negócios da Companhia, veja item 10.9 do Formulário de Referência.
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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 e
ações de emissão da 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:
(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 104 deste Prospecto.
Em 31 de março de 2020, a capitalização bursátil de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$3,1 trilhões e a média de negociações diárias era de, aproximadamente,
R$36 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente
concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por,
aproximadamente, 33,9% do volume total de ações negociadas na B3 durante o período de três meses
terminado em 31 de março de 2020, enquanto que a New York Stock Exchange, nos Estados Unidos,
teve uma capitalização bursátil de aproximadamente US$16,8 trilhões em 31 de março de 2020, com
média do volume diário de negociação de aproximadamente US$251 bilhões durante o período de três
meses terminado em 31 de março de 2020.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso
no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de
negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode ser negativamente impactado. Riscos relacionados à situação da
economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países, especialmente nos
mercados emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por meio
de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
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Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores
mobiliários.
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 membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os preços
das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos Estados
Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas taxas de
juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e o interesse
do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas no Brasil ou em mercados emergentes podem reduzir o
interesse do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores
mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das
Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros
e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado
das ações ordinárias de emissão da Companhia. 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
104 deste Prospecto.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de Lock-Up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores, a JSS e os Administradores celebrarão acordos de
restrição à venda de Ações ou ações ordinárias de emissão da Companhia já emitidas ou detidas,
por meio dos quais concordarão, pelo Período de Lock-up, em não emitir, ofertar, colocar, vender,
contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra, realizar
qualquer venda a descoberto ou de qualquer outra forma dispor ou outorgar quaisquer direitos,
direta ou indiretamente, registrar ou pedir o registro de uma distribuição ou oferta pública nos
termos do Securities Act, da regulamentação brasileira, incluindo as normas da CVM e quaisquer
outras leis e regulamentações aplicáveis, opções ou warrants para a compra já detidos ou que
venham a ser detidos, ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão ou permuta ou que
representem o direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia emitidas em seu
favor ou que, nos termos da legislação tenha direito de receber ou celebrar qualquer acordo de
swap ou outro acordo que transfira a terceiros, no todo ou em parte, quaisquer dos benefícios
econômicos da titularidade, ou warrants ou outros direitos de compra, de quaisquer Valores
Mobiliários Sujeitos a Lock-up, ou anunciar publicamente a intenção de executar qualquer
operação especificada acima.
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As vedações listadas acima não se aplicarão, nas hipóteses de transferência de Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up realizadas (i) como doações de boa-fé; (ii) a um trust em benefício
direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de Lock-Up e/ou de familiares imediatos do
mesmo; (iii) a qualquer afiliadas conforme definidas na Rule 501 (b) da Regulação D do Securities
Act; (iv) com relação às ações a serem vendidas na forma do Contrato de Colocação; (v) com
relação ao exercício de opções de compra ou a venda de ações recebidas em razão do exercício
de opção de compra nos termos de um plano de opção de compra em vigor na data de assinatura
deste Instrumento de Lock-up; (vi) na forma de empréstimo para um dos Coordenadores ou
entidade indicada por um dos Coordenadores, de forma a permitir a atividade de estabilização
acordada no Contrato de Colocação e no Contrato de Estabilização; ou (vii) com o consentimento
prévio por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
respectivamente, desde que (A) anteriormente a qualquer transferência, disposição ou distribuição
na forma dos itens (i), (ii), e (iii) acima, o cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo
remanescente do Período de Lock-Up e confirme que está cumprindo os termos previstos no
Instrumento de Lock-up, (B) com relação aos itens (i), (ii) e (iii), a transferência não envolva
provisão para valor e (C) com relação aos itens (i), (ii) e (iii), nenhuma transferência deve resultar
de um pedido de registro público ou anúncio relativo ao mesmo durante o Período de Lock-up.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pelos Acionistas Vendedores, pela JSS e pelos Administradores 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 ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia.
Para mais informações a respeito dos Instrumentos de Lock-up e as exceções nestes previstas,
vide seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-Up)” na
página 75 deste Prospecto.
A Companhia poderá enfrentar dificuldades para implementar a destinação dos recursos da
Oferta conforme pretendida.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com
o seu plano de negócios, para: (i) investir na expansão inorgânica, por meio de aquisições de
sociedades que atuam nos segmentos de serviços de saúde em praças estratégicas no Brasil, bem
como startups e healthtechs que possam agregar valor à operação da Companhia; e (ii) custear a
construção de novos hospitais em novos projetos (greenfield), envolvendo desde a prospecção e
compra do terreno até a construção do edifício e compra de equipamentos.
Na data deste Prospecto, não há uma posição definida sobre potenciais alvos relevantes a serem
adquiridos pela Companhia, nem quanto tempo tais potenciais negociações levarão para serem
finalizadas, não tendo celebrado qualquer contrato ou documento vinculante para quaisquer
aquisições relevantes.
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 pretendidos 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.
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 baseou suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a
Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva
utilização.
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A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da
participação do investidor.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da
Companhia ou permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em
alteração no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia e na diluição da
participação do investidor no capital social da Companhia.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de
intenções de investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das
Ações inicialmente ofertadas, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de
Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de
investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 para (i) proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros tendo
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência, incluindo operações de total return
swap, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) que se enquadrem dentre as
outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo
48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas no âmbito da Oferta, para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações
poderão influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço
por Ação poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta.
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A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta, bem como a sua capacidade de executar o plano de
negócios da Companhia.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante
da subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor máximo da Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, que possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da
Oferta de Varejo. Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada,
caso uma quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta
na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa
poderá resultar em captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o
inicialmente projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos” na página
114 deste Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar seu plano de negócios, o
que poderá ter impacto adverso no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta
venha a ser cancelada caso não haja demanda para subscrição/aquisição da totalidade das
Ações objeto da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) não sejam integralmente
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimentos automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da
Oferta, veja a seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página
70 deste Prospecto.
Investidores que adquirirem Ações na Oferta sofrerão diluição imediata no valor de seus
investimentos nas Ações.
Caso o Preço por Ação seja superior ao valor patrimonial por ação, assim entendido como o
resultado da divisão (1) do valor consolidado no ativo da Companhia, reduzido do valor
consolidado do seu passivo, pela (2) quantidade total de ações que compõe o capital social da
Companhia, os investidores que subscreverem Ações poderão integralizar um valor que é superior
ao valor patrimonial por ação, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento na
Companhia de 78,67%, considerando a colocação das Ações objeto da Oferta Base (sem
considerar as Ações Adiconais e as Ações Suplementares) ao Preço por Ação.
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de Ações da Companhia ou valores
mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito
de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia. Qualquer captação de
recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da Companhia
ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram
um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser
realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou alterar o
valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição decorrente da realização da Oferta, consulte a seção
“Diluição”, na página 117 deste Prospecto.
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.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos 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 Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam 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/ou 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. Um eventual processo no exterior com relação a eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, pode envolver valores elevados, o
que poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventual descumprimento por qualquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as
normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações ou 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 julgadas cabíveis
pelos Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente de integrar o grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, Instituição(ões)
Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva que tenha(m)
recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os
quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF e/ou câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada). Para maiores informações, veja a seção “Violações das Normas de Conduta e
Cancelamento dos Pedidos de Reserva” na página 74 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar
operações com derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde
que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas), tendo ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) além de outras operações
permitidas pelo artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400. Tais operações não serão consideradas
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 das Ações da Oferta.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio, o que pode afetar
adversamente o preço de suas ações.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia, se houver, 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, 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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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, ANBIMA, B3 e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a data de
envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores
e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos
Prospectos e/ou do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 401.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até o envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional contêm condições
suspensivas em relação à colocação das Ações e das Ações do Lote Suplementar. Caso tais
condições não sejam implementadas até a Data de Liquidação e Data de Liquidação das
Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o Contrato de Colocação e o Contrato de
Colocação Internacional poderão ser rescindidos e, consequentemente, o registro da Oferta
pela CVM será cancelado.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional condicionam a colocação das
Ações e das Ações do Lote Suplementar, à implementação de certas condições suspensivas até a
Data de Liquidação e Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar. Caso as referidas
condições suspensivas não sejam implementadas, o Contrato de Colocação e o Contrato de
Colocação Internacional poderão ser rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da
Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro
da Oferta pela CVM. Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato
de Colocação e Contrato de Colocação Internacional”, na página 76 deste Prospecto. Após a
divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Colocação estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 78 deste Prospecto.
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O cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, por
meio de anúncio a ser divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições Participantes da
Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção “Informações
sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 81 deste Prospecto,
mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, terão direito à
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada). Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou
Cancelamento da Oferta”, na página 70 deste Prospecto.
Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das Ações, na medida em que suas remunerações são baseadas, em parte, em
planos de opções de compra de Ações.
Os Administradores elegíveis como são beneficiários do Plano de Opções, nos termos do qual os
potenciais ganhos para os beneficiários que venham a ser outorgados estarão vinculados a
valorização do preço das Ações no mercado. A administração da Companhia tem a intenção de
outorgar opções de compra de ações a seus administradores e executivos em montante
correspondente a até 1,5% do seu capital social até a conclusão da Oferta. O fato de uma parcela
significativa da remuneração dos Administradores poder vir a estar ligada ao desempenho de
mercado das Ações poderá levá-los a conduzir suas atividades com maior foco na geração de
resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da
Companhia que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais informações sobre o
Plano de Opções, veja a seção “Diluição”, a partir da página 117 deste Prospecto e o item “13.4.
Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária”
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 694 deste Prospecto.
A Companhia arcará com parte significativa dos custos e despesas da Oferta, o que poderá
afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia arcará com parte significativa dos 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 56 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, estimamos que
os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente R$1.555,1
milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas por nós no âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com
o seu plano de negócios, para: (i) investir na expansão inorgânica, por meio de aquisições de
sociedades que atuam nos segmentos de serviços de saúde em praças estratégicas no Brasil, bem
como startups e healthtechs que possam agregar valor à operação da Companhia; e (ii) custear a
construção de novos hospitais em novos projetos (greenfield), envolvendo desde a prospecção e
compra do terreno até a construção do edifício e compra de equipamentos.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos
(%)

Destinação
Expansão inorgânica, por meio de aquisições.........................
Expansão orgânica, por meio da construção de
novos hospitais .....................................................................
Total .........................................................................................
(1)
(2)

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

80,00

1.244,1

20,00
100,00

311,0
1.555,1

Com base no Preço por Ação de R$24,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares da Oferta Primária.

Em relação a fusões e aquisições de sociedades, a Companhia está sempre atenta a
oportunidades de crescimento dentro de seus segmentos de atuação no curso regular de seus
negócios e está continuamente analisando potenciais operações que agreguem valor aos seus
acionistas.
Na data deste Prospecto, não há uma posição definida sobre potenciais alvos relevantes a serem
adquiridos pela Companhia, nem quanto tempo tais potenciais negociações levarão para serem
finalizadas, não tendo celebrado qualquer contrato ou documento vinculante para quaisquer
aquisições relevantes. Não há previsão para aquisição de empresas-alvo de partes relacionadas.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, nas quais baseou suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a
Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva
utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados,
no curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que a
Companhia acredita estar dentro de sua política de investimento, visando à preservação do seu
capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações
financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras.
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Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de R$65,1 milhões nos
recursos líquidos advindos da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas
devidas por nós no âmbito da Oferta.
Oferta Secundária
Por fim, não receberemos quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária
e/ou das Ações Adicionais, visto que tais recursos líquidos reverterão integralmente aos Acionistas
Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária nossa situação
patrimonial, veja a seção “Capitalização” na página 116 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta nossa capitalização total, composta por nossos empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020,
indicando a situação real naquela data e a posição ajustada para considerar os recursos líquidos
estimados da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas devidas por nós no
âmbito da Oferta, em aproximadamente R$1.555,1 milhões, com base no ponto médio da Faixa
Indicativa.
As informações abaixo, referentes à coluna “Real”, foram extraídas das nossas demonstrações
contábeis consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, auditadas
pelos Auditores Independentes.
O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras
Selecionadas”, “10 – Comentários dos Diretores” e “18 – Valores Mobiliários” do Formulário de
Referência nas páginas 412, 590 e 755, respectivamente, deste Prospecto, bem como com as
demonstrações contábeis consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da
página 275.
Em 31 de dezembro de 2020
Ajustado
Real
Pós-Oferta(1)
(em milhares de R$)
(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos circulante.....................................
Empréstimos e financiamentos não circulante..............................
Patrimônio Líquido .....................................................................
Capitalização Total(2) ...................................................................
(1)

(2)

239.467
2.772
261.061
503.300

239.467
2.772
1.816.143
2.058.382

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), estimados em R$1.555,1 milhões, calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das
comissões e das despesas estimadas como devidas por nós no âmbito da Oferta.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da Faixa
Indicativa, aumentaria (reduziria) o valor de nosso patrimônio líquido e de nossa capitalização total
em R$65.121 mil, após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no
âmbito da Oferta.
O valor de nosso patrimônio líquido após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do preço por ação, bem como dos termos e condições gerais da oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Não houve alteração relevante na nossa capitalização total desde 31 de dezembro de 2020.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$261.061 mil e
o valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$2,28. O
referido valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia representa o valor do
patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia
em 31 de dezembro de 2020. Em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 19
de março de 2021, foi aprovado o desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia
na proporção de 2,5:1, desconsideradas as frações, sem alteração no valor do capital social da
Companhia (“Desdobramento”). O valor patrimonial por ações de sua emissão em 31 de dezembro
de 2020, ajustado para dar efeito ao Desdobramento, seria de R$0,91.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta Primária (sem considerar as
Ações Suplementares) e após a dedução das comissões e despesas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação que é o ponto médio da Faixa Indicativa, o patrimônio
líquido ajustado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 seria de R$1.816 milhões, representando
um valor de R$5,12 por ação de emissão da Companhia, considerando o Desdobramento. Isso
representaria (i) um aumento imediato do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia
correspondente a R$4,21 para os acionistas existentes; e (ii) uma diluição imediata do valor patrimonial
contábil por ação de R$18,88 para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da Oferta.
Essa redução representa a diferença entre o preço por ação ordinária de emissão da Companhia,
calculado com base no Preço por Ação que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e o valor patrimonial
contábil por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja
seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 56 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de nossa emissão, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e considerando os impactos da realização da
Oferta:
Em R$, exceto %
(1)

Preço por Ação ..........................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020(2) ................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020
ajustado para refletir o Desdobramento(3) .................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020
ajustado para refletir a Oferta(2)(3) ..............................................................................................................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação de emissão da Companhia
em 31 de dezembro de 2020 para os atuais acionistas(3) ........................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia dos
novos investidores(3)(4) ..............................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3)(5) .............................................................................
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

24,00
2,28
0,91
5,12
4,21
18,88
78,67%

Considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número
total de ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
Em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 19 de março de 2021, foi aprovado o desdobramento de ações ordinárias
de emissão da Companhia na razão de 2,5:1, desconsideradas as frações, sem alteração no valor do capital social da Companhia. Os
valores aqui indicados foram ajustados para dar efeito ai referido desdobramento.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no
Preço por Ação a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a
conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de nossa emissão e será fixado tendo como parâmetro as intenções de
investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda
(por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para informações detalhadas
sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja seção
“Informações Sobre a Oferta – Preço por Ação”, na página 52 deste Prospecto.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um acréscimo (redução), após a
conclusão da Oferta, (i) de R$65.121 mil no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) de
R$0,81 no valor do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; (iii) na diluição do valor
patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$0,82 por Ação, após deduzidas
as comissões e as despesas devidas por nós no âmbito da Oferta. O valor do nosso patrimônio
líquido contábil após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações
do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão
conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
nossa emissão, nem em alteração em nosso patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, será integralmente entregue aos Acionistas Vendedores.
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações
A Companhia teve um plano de opção de compra de ações aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 10 de fevereiro de 2021, nos termos do artigo 168, §3º, da Lei das
Sociedades por Ações (“Plano”), que estabelece as condições gerais de outorga de opções de
compra de ações. O Plano prevê que as opções outorgadas não poderão ultrapassar o limite
máximo de 3% das ações do capital subscrito e integralizado, bem como que estas poderão ser
outorgadas a participantes que venham a ser indicados a critério exclusivo do Conselho de
Administração.
O Plano delegou ao Conselho de Administração a competência para delimitar todos os termos e
condições nos quais as opções serão outorgadas e as ações de incentivo serão concedidas. Será
no âmbito dos programas aprovados pelo Conselho de Administração que serão estabelecidos, tais
como a quantidade efetiva de ações (observado o limite total do Plano) e os critérios para definição
valor das opções e ações de incentivo outorgadas. Em 19 de março de 2021, o Conselho de
Administração aprovou o primeiro programa de opções de compra de ações da Companhia
(“Programa”), por meio do qual pode outorgar até 5.502.402 opções de compra de ações ordinárias
de sua emissão, correspondentes a 1,5% do seu capital social, aos beneficiários (empregados e
diretores estatutários da Companhia e/ou das demais sociedades do grupo econômico da
Companhia que ocupem cargos de níveis de liderança na Companhia e/ou em qualquer sociedade
do grupo econômico da Companhia, bem como consultores estratégicos que prestem serviço à
Companhia). Nos termos do Programa, o preço de exercício das opções corresponderá ao Preço
por Ação com um desconto de 20% (vinte por cento). A administração da Companhia tem a
intenção de outorgar a integralidade das opções no âmbito do Programa até a conclusão da Oferta.
Em 09 de abril de 2021, o Conselho de Administração aprovou a realização de outorgas de
5.304.027 opções de ações nos termos do Programa.
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O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da
Companhia em 31 de dezembro de 2020 e considerando (i) o efeito da colocação das Ações da
Oferta Primária (exceto pelas Ações Adicionais e pelas Ações Suplementares), pelo Preço por
Ação de R$24,00, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço constante da capa deste
Prospecto Preliminar, e após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, e
(ii) a outorga e exercício de todas as opções previstas no plano de remuneração baseado em
ações vigente da Companhia, equivalente a até 3,00% do capital social da Companhia,
considerando (i) para o Programa, equivalente a até 1,50% do capital social da Companhia, um
preço hipotético de exercício de R$19,20 por opção (correspondente ao ponto médio da Faixa
Indicativa com desconto de 20% (vinte por cento), nos termos do Programa; (ii) para o saldo de
ações que pode ser abrangida pelo Plano, equivalente a até 1,50% do capital social da
Companhia, um preço hipotético de exercício de R$0,00 por opção (cenário em que se perceberia
o percentual máximo de diluição):
Em R$, exceto
quantidades e %
Preço por Ação(1) ........................................................................................................................................
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020, ajustada para refletir o
Desdobramento ......................................................................................................................................
Quantidade de ações a serem emitidas na Oferta (sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares) ....................................................................................................................
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano ..................................................
Quantidade total de ações após as emissões acima ...........................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de dezembro de 2020 ............................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020 ajustado
para refletir o Desdobramento(3) .............................................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de dezembro de 2020 ajustado para refletir, o
Desdobramento, a Oferta e a outorga e exercício da totalidade das opções que poderão ser
outorgadas pela Companhia(2) ................................................................................................................
Aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores, considerando a Oferta e a
outorga e exercício da totalidade das opções que poderão ser outorgadas pela Companhia(3)(4) .........
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores, considerando a Oferta e a
outorga e exercício da totalidade das opções que poderão ser outorgadas pela Companhia(4) ............
Percentual de aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta e
exercício da totalidade das opções que poderão ser outorgadas pela Companhia(4) ............................
(1)
(2)
(3)

(4)

R$24,00
286.552.072
68.171.121
10.641.694
365.364.887
2,28
0,91
5,25
4,34
18,75
78,12%

Considera o Preço por Ação de R$24,00, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Para fins desta tabela, foi considerado um preço hipotético de exercício de (i) R$19,20 por opção no âmbito do Programa; e (ii) R$0,00
por opção para o restante do Plano (cenário em que se perceberia o percentual máximo de diluição).
Para os fins aqui previstos, o aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores representa a diferença entre o
valor patrimonial líquido por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta e o Preço por Ação de R$24,00, que é o ponto médio da
faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto a ser pago pelos acionistas e investidores no âmbito da Oferta.
O cálculo do percentual do aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta para novos investidores é obtido por
meio da divisão do valor patrimonial por Ação resultante da Oferta para novos investidores pelo Preço por Ação de R$24,00, que é o
ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.

Histórico do Preço de Emissão de Ações
O quadro abaixo apresenta informações sobre nosso capital social subscrito e/ou adquirido nos
últimos cinco anos por nós, por nossos administradores, controladores ou detentores de opções:
Quantidade
de Ações
Ordinárias

Aumento de capital
sem emissão de
novas ações
Aquisição de ações
em tesouraria

Data

Subscritor/
Adquirente

Natureza da
Operação

31/12/2020

Controladores

29/12/2020

Controladores

Valor Total

Forma de
integralização/
liquidação

Valor por
Ação

0

R$18.000.000,00

n/a

n/a

14.877.322

R$31.093.623,88

n/a

R$2,09
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Estatuto Social do
Hospital Mater Dei S.A.
HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME: 16.676.520/0001-59 / NIRE: 3130003931-5
(Companhia de Capital Autorizado)

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1° - O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações
de capital autorizado, regida pelo presente Estatuto Social (“Estatuto Social”) e pelas
disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1.976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

Parágrafo 1º - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do
Novo Mercado da B3.

Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão
sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos
destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.

Artigo 2° - A Companhia tem sua sede, foro e domicílio legal na Rua Mato Grosso, nº
1100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria Executiva,
abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do
território nacional ou no exterior.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a atividade de assistência hospitalar,
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constituindo para esse fim estabelecimento hospitalar próprio para funcionamento de
especialidades médicas e prestação dos seguintes serviços, incluindo, sem limitação: (a)
medicina preventiva, inclusive educação sanitária; (b) curso de preparação de técnicos
em medicina; (c) radioterapia; (d) quimioterapia; (e) medicina nuclear; (f) convênios para
assistência hospitalar; (g) centro cirúrgico e obstétrico; (h) centro terapêutico intensivo;
(i) ensino médico de pós-graduação; (j) ensino de atualização médica; (k) serviço de
ginecologia e obstetrícia; (l) serviço de oncologia; (m) serviço de pesquisas clínicas; (n)
serviço de emergência; (o) serviço de pediatria; (p) serviços auxiliares de diagnóstico e
terapêutica; (q) serviço de hematologia; (r) postos de vacinação; e (s) escola de
enfermagem, de auxiliares de enfermagem, ou aprimoramento de enfermagem, bem
como correlata prestação de serviços; (ii) atendimento médico-ambulatorial e de
enfermagem, ou outros profissionais da saúde, tendo como público a população
constituída por empregados e dependentes de sua rede, além de atividades de promoção
da saúde; (iii) plano de saúde por auto gestão, gerido pela área de recursos humanos,
destinado aos colaboradores e dependentes da Companhia, bem como produto de saúde
corporativa com remuneração específica, destinado ao público externo; (iv) locação de
equipamentos médicos e hospitalares; (v) estacionamento para automóveis; (vi)
incorporação, compra e venda de unidades imobiliárias; (vii) participação em outras
sociedades, na qualidade de acionista ou cotista, controladora, coligada ou simples
investidora; (viii) serviços de montagem de móveis de qualquer material; e (ix) prestação
de serviços de consultoria e educação corporativa nas áreas de atuação da Companhia.

Artigo 4° - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$131.836.566,38 (cento e trinta e um
milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e oito
centavos) divididos em 286.552.072 (duzentas e oitenta e seis milhões, quinhentas e
cinquenta e duas mil e setenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
totalmente subscritas e integralizadas.
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Parágrafo 1º - O capital social da Companhia é representado exclusivamente por
ações ordinárias.

Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa confere ao seu titular o direito a um
voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta
de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual a Companhia mantém
contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição
depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência da
propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela
CVM.

Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou
partes beneficiárias.

Parágrafo 5º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condomínio.

Parágrafo 6º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas
respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em
ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no
prazo legal, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º e no artigo 8º deste
Estatuto Social.

Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de Reais), independentemente de reforma estatutária.
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Parágrafo 1º - O aumento do capital social, nos termos deste artigo 6º, será
realizado 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 deliberar sobre o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o
Conselho Fiscal, caso instalado.

Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá,
mediante deliberação do Conselho de Administração, emitir ações ordinárias,
debêntures conversíveis em ações ordinárias (em caso de obtenção do registro de
companhia aberta da Companhia) e bônus de subscrição.

Parágrafo 3º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o
direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações
ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii)
permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e
dentro do limite do capital autorizado.

Artigo 7º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,
adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis.

Artigo 8º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de
acordo com plano aprovado nos termos da legislação aplicável, outorgar opção de compra
ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos
beneficiários previstos nos planos aprovados.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Gerais
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Artigo 9º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria Executiva, de acordo com os poderes conferidos pelo presente Estatuto
Social, pela Lei das Sociedades por Ações e pela regulamentação aplicável.

Artigo 10º - A posse dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes (conforme aplicável), fica

condicionada à

assinatura de termo de posse, , que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no Artigo 48 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento
dos requisitos legais aplicáveis, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis, sendo dispensada qualquer garantia de gestão.

Artigo 11 - O Conselho de Administração estabelecerá a formação dos comitês
necessários para o funcionamento da Companhia e os exigidos para o enquadramento da
Companhia no Novo Mercado. Os comitês poderão ser técnicos ou consultivos, para
assessoramento do Conselho, com objetivos e funções definidos. Caberá ao Conselho de
Administração estabelecer as normas aplicáveis aos comitês, incluindo composição,
prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

Artigo 12 - A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da
remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração
deliberar sobre a sua distribuição entre seus membros e a Diretoria Executiva.

Artigo 13 - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 14 - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no
máximo, 12 (doze) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
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Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois)
ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes,
conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, e expressamente
declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também
considerado (s) Conselheiro(s) Independente(s), o(s) conselheiro(s) eleito(s)
mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das
Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.

Parágrafo 2º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no
parágrafo acima, resultar número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus
cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração
poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo
permanecer em exercício nos respectivos cargos e no exercício de suas funções, até
a investidura de seus sucessores, exceto se de outra forma for deliberado pela
Assembleia Geral.

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação
ilibada, não podendo ser eleitos, salvo mediante dispensa expressa da Assembleia
Geral que os elegerem, aqueles que: (i) ocuparem cargos em sociedades
consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuírem ou representarem
interesses conflitantes com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto
pelos membros do Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente,
os fatores de impedimento indicados neste parágrafo.

Parágrafo 5º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administração, o substituto será nomeado por maioria dos votos dos demais
membros do Conselho de Administração e exercerá o cargo até a próxima
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Assembleia Geral da Companhia. Para os fins deste parágrafo, ocorre a vacância
com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.

Parágrafo 6º - Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se
do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob
pena de perda de mandato, salvo no caso de licença concedida pelo próprio
Conselho de Administração.

Artigo 15 - O Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e 01 (um) VicePresidente, que serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira
reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais
membros, sempre que ocorrer vacância naqueles cargos ou sempre que solicitada nova
eleição pela maioria dos membros do Conselho de Administração. No caso de ausência
ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, o VicePresidente assumirá as funções. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente
serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo
Presidente ou, na ausência de tal indicação, por Conselheiro escolhido por maioria dos
votos dos demais membros do Conselho de Administração.

Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três)
meses, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, Vicepresidente ou por quaisquer 03 (três) de seus membros, mediante notificação escrita
entregue com antecedência mínima de 7 (sete) dias, contendo a data, horário e a pauta
dos assuntos a serem tratados.

Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

Artigo 17 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira
convocação com a presença de, pelo menos, a maioria de seus membros, e, em segunda
convocação, por qualquer número.
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Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No
caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de
Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho
de Administração ou, na sua ausência ou impedimento temporário, por Conselheiro
escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de
Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho
de Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá,
com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito,
por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de
Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente
certificado. O conselheiro ausente poderá também ser representado nas reuniões do
Conselho de Administração, ou por outro conselheiro indicado por escrito, o qual,
além do seu próprio voto, expressará o voto do conselheiro ausente.

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

Artigo 18 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o
voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto
na forma do artigo 17, parágrafo 2º deste Estatuto Social. Na hipótese de empate nas
deliberações, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade
ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver
substituindo.

Artigo 19 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de
teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação e a degravação delas. Tal
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participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os
membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do
Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou facsímile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo único - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser
assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que
participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado
na forma do artigo 17, parágrafo 2º deste Estatuto Social, deverão igualmente
constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a
cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o
voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

Artigo 20 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral
dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho,
cumprindo-lhe, especialmente:

a)

fixar a orientação geral dos negócios e as diretrizes estratégicas da Companhia,

inclusive no que se refere a política de investimentos financeiros, gestão de capital
humano, remuneração e benefícios e outras políticas funcionais;
b)

eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições,

observado o Estatuto Social;
c)

deliberar sobre a alteração do número de membros, na composição ou forma

de nomeação da Diretoria Executiva, observados os termos deste Estatuto Social,
bem como aprovar a criação de comitês técnicos ou consultivos;
d)

avaliar, aprovar e acompanhar o plano estratégico proposto pela Diretoria

Executiva;
e)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis
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da Companhia, seus contratos celebrados e quaisquer outros atos, podendo solicitar
tais documentos à Companhia;

f)

convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar

conveniente;
g)

submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital acima do limite

do capital autorizado, ou com integralização em bens, bem como de reforma do
Estatuto Social;
h)

manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria Executiva, bem como

sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à
Assembleia Geral Ordinária;
i) deliberar sobre a outorga de opção de compra ou subscrição de ações a
administradores;
j) aprovar a estrutura organizacional da Companhia, observada a sua estratégia de
negócios de longo prazo;
k) autorizar a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da Companhia, a
constituição de ônus reais, a prestação de garantias a obrigações de terceiros, e a
celebração de contratos em valores superiores a 5% (cinco por cento) do valor do
seu patrimônio líquido apurado conforme última demonstração financeira divulgada
pela Companhia;
l) aprovar contratos, empréstimos e financiamentos a serem firmados pela
Companhia ou outros títulos e valores mobiliários representativos de dívida
(incluindo, sem limitação, notas promissórias e bonds) em valores nominais
superiores a 5% (cinco por cento) do valor do seu patrimônio líquido apurado
conforme última demonstração financeira divulgada pela Companhia;
m) escolher e destituir auditores independentes da Companhia;
n) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria Executiva;
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o) propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo
remanescente dos lucros de cada exercício;
p) deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de integralização de
ações, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, nos
limites do capital autorizado, conforme disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social,
inclusive, sem limitação, para fazer frente ao exercício de opção de compra ou
subscrição de ações nos termos deste Estatuto Social;
q) deliberar, nos termos da competência atribuída pelo artigo 59 da Lei das
Sociedades por Ações, sobre a emissão de debêntures simples, conversíveis (em caso
de obtenção do registro de companhia aberta da Companhia) ou não conversíveis em
ações, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas,
sua remuneração, condições de pagamento dos juros, participação nos lucros e
prêmio de reembolso das debêntures, se houver;
r) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda,
recolocação no mercado ou cancelamento, observadas as normas e disposições
legais aplicáveis;
s) declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital
próprio, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;
t) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais
de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social;
u) distribuir entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, a parcela da
remuneração anual global dos administradores fixada pela Assembleia Geral;
v) 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 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
11
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ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) as repercussões da
oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos
que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis;
w) aprovar e/ou modificar a política de transações com partes relacionadas da
Companhia, bem deliberar sobre as seguintes transações com partes relacionadas em
valores superiores a 1% (um por cento) do valor do seu patrimônio líquido apurado
conforme última demonstração financeira divulgada pela Companhia: (i) a prestação
de garantias pela Companhia em favor de suas controladas e coligadas; e (ii) a
negociação, celebração ou alteração de contrato de qualquer espécie ou valor entre
a Companhia e seus acionistas, diretamente ou por meio de sociedades interpostas
ou, ainda, sociedades de que participem, direta ou indiretamente;
x) aprovar a criação e extinção de subsidiárias e controladas e a participação da
Companhia no capital de outras sociedades, no País e no exterior, ressalvado
entretanto que a criação de filiais da Companhia será de competência da Diretoria
Executiva; e
y) resolver os casos omissos neste Estatuto Social e exercer outras atribuições que a
lei ou o presente Estatuto Social não confiram a outro órgão da Companhia.

Parágrafo único - Os membros do Conselho de Administração que também sejam
Diretores deverão abster- se de votar nas matérias previstas nas alíneas (e) e (u)
deste artigo 20.

Artigo 21 - Compete ao Presidente ou, na ausência deste, ao Vice-Presidente do
Conselho de Administração ou, ainda, a membro do Conselho de Administração por estes
designado, representar o Conselho de Administração nas Assembleias Gerais.

SEÇÃO III - Diretoria Executiva
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Artigo 22 - A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 08 (oito) e no máximo
14 (quatorze) Diretores eleitos pelo Conselho de Administração, permitida a cumulação
de funções, todos residentes no país, intitulados: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor VicePresidente Assistencial; (iii) Diretor Vice-Presidente Administrativo e Comercial; (iv)
Diretor Médico; (v) Diretor Comercial e de Marketing; (vi) Diretor de Operações; (vii)
Diretor de Relacionamento com Investidores; (viii) Diretor Financeiro; (ix) Diretor de
Novos Negócios; e (x) se houver, até 5 (cinco) Diretores sem designação específica.

Parágrafo único: Caso a Diretoria venha a ser composta por 08 (oito) membros,
um deles necessariamente acumulará ao menos duas das funções indicadas nos
itens (i) a (ix) do caput deste Artigo 22.

Artigo 23 - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será unificado de 03 (três)
anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos
até a eleição e posse de seus sucessores.

Parágrafo único: Incluem-se dentre as atribuições individuais de cada um dos
Diretores, mas não limitadas a estas, aquelas estabelecidas na forma adiante e, nos
termos do artigo 142, inciso II, da Lei de Sociedades Anônimas, pelo Conselho de
Administração, sempre respeitado o disposto no presente Estatuto:

a)

Diretor Presidente: exercer a liderança estratégica de Companhia; elaborar e

propor ao Conselho de Administração os planos de estratégicos, de negócios,
operacionais e de investimento da Companhia, incluindo as estratégias de
investimentos em novos negócios; aprovar o “Quadro de Pessoal”, bem como os
correspondentes cargos, funções, remunerações e benefícios dos colaboradores;
auxiliar o Conselho de Administração na seleção de executivos para compor a
Diretoria Executiva da Companhia; submeter à apreciação do Conselho de
Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria Executiva,
em conjunto com o relatório dos auditores independentes e a proposta de
destinação dos lucros apurados no exercício anterior.
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b) Diretor Vice-Presidente Assistencial: determinar as diretrizes e metas de
gerenciamento do corpo clínico e colaboradores assistenciais da Companhia;
elaborar o planejamento estratégico dos serviços assistenciais prestados nas
unidades e clínicas da Companhia; coordenar e monitorar o desenvolvimento das
métricas operacionais da Companhia; estruturar e coordenar os comitês de
performance técnica; determinar as mudanças e realocações do corpo clínico da
Companhia.

c)

Diretor Vice-Presidente Administrativo e Comercial: elaborar o planejamento

estratégico de capital humano; coordenar o monitoramento do clima
organizacional; definir as diretrizes das métricas de desenvolvimento profissional
e coordenar seu monitoramento; definir o planejamento estratégico da área
comercial da Companhia; supervisionar o relacionamento da Companhia com seus
principais clientes.

d) Diretor Médico: dirigir e coordenar o corpo clínico; representar a Companhia,
ou indicar representantes, perante o Conselho Regional de Medicina; nomear
comissões permanentes especiais do corpo clínico; zelar pelo nome da Companhia
e pela observância das regras aplicáveis ao corpo clínico; garantir a adoção de
procedimentos e políticas para a prestação da melhor assistência ao paciente;
orientar, supervisionar e indicar medidas para o bom atendimento médico;
responsabilizar-se pela contratação de serviços e prestação de serviços médicos;
zelar pela manutenção do nível de qualidade e padrão técnico do serviço de
enfermagem; coordenar a programação científica da Companhia;

e)

Diretor Comercial e de Marketing: controlar todo o processo de contratação

de suprimentos pela Companhia, incluindo fornecedores, compras, almoxarifado e
farmácia; aprovar quaisquer documentos, cartas e contratos assinados com os
convênios e compradores dos serviços de saúde; responsabilizar-se pela
contratação de serviços e prestação de serviços médicos; e negociar com clientes
inadimplentes pessoas jurídicas e supervisionar as negociações com as pessoas
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físicas.

f)

Diretor de Operações: contribuir com a integração entre as filiais da

Companhia, bem como com a melhoria e integração dos processos da Companhia;
dirigir a operação das unidades da Companhia selecionadas pelo Diretor
Presidente; elaborar relatórios e acompanhar indicadores das atividades
operacionais da Companhia, suas unidades e controladas.

g) Diretor de Relacionamento com Investidores: planejar, coordenar, organizar,
supervisionar e dirigir as atividades de representação da Companhia perante
instituições financeiras e os órgãos de controle e demais instituições que atuam no
mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM,
ao Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus
valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e
no exterior.

h) Diretor Financeiro: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as
atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia e empresas
controladas, incluindo a gestão de orçamento e controle das operações e de
planejamento e a preparação do orçamento da Companhia; gerar relatórios para
auxiliar a tomada de decisão dos gestores de cada área.

i)

Diretor de Novos Negócios: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e

dirigir as atividades relativas à prospecção, análise e negociação de oportunidades
de investimentos e desinvestimento para a Companhia; analisar e avaliar atividades
a serem desenvolvidas e/ou realizadas pela Companhia, inclusive a partir do exame
da viabilidade econômico- financeira das novas oportunidades de negócios.

j)

Diretor sem designação específica: terá as funções e atribuições a ele
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atribuídas pelo Conselho de Administração no ato de sua eleição.

Artigo 24 - Ocorrendo vacância na Diretoria Executiva, compete ao Diretor Presidente
indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções
do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a
ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar,
atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria Executiva.

Artigo 25 - Os Diretores serão escolhidos segundo critérios de competência técnica e
profissional, coerentes com as funções a serem desempenhadas e com os níveis técnicos
exigidos para os cargos a serem ocupados.

Artigo 26 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

a) pelo Diretor Presidente, individualmente;

b) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador devidamente
constituído nos termos do parágrafo 4º deste artigo; e

c) por 02 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente
constituídos nos termos do parágrafo 4º deste artigo.

Parágrafo 1º: Observado o disposto no artigo 20, alíneas “k” e “l” deste Estatuto, a
alienação de bens do ativo permanente da Companhia, a constituição de ônus reais,
a prestação de garantias a obrigações de terceiros, e a celebração de contratos de
empréstimos e financiamentos em valores inferiores a 10% (dez por cento) do valor
do seu patrimônio líquido, dependerá da assinatura do Diretor Presidente.

Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto no caput, a Companhia pode ser
representada por 01 (um) Diretor ou, ainda, por 01 (um) procurador com poderes
específicos, devidamente constituído nos termos do parágrafo 4º deste artigo,
agindo isoladamente, nas seguintes hipóteses:
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a) em assuntos de rotina no curso normal das atividades da Companhia, definidos
como aqueles perante as controladas e coligadas da Companhia, órgãos ou
entidades privadas e públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e
sociedades de economia mista, nos limites das atribuições individuais de cada
Diretor;

b) na representação da Companhia nas Assembleias Gerais de suas controladas e
coligadas.

Parágrafo 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à
Companhia, quaisquer atos praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores
ou empregados em operações ou negócios estranhos ao objeto social, tais como
aval, fiança, hipoteca, caução, penhor, endosso ou quaisquer outras garantias, sem
que tenham sido prévia e expressamente aprovados nos termos do disposto neste
Estatuto Social.

Parágrafo 4º - As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas
individualmente pelo Diretor Presidente e devem conter poderes específicos e
prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, vedado o substabelecimento,
ressalvada a outorga de poderes da cláusula ad judicia, que poderá ser outorgada
por 01 (um) Diretor, e poderá vigorar por prazo indeterminado, sendo ainda
permitido seu substabelecimento.

Artigo 27 - Sem prejuízo das atribuições individuais dos Diretores, o Diretor Presidente
poderá submeter matérias que entender pertinentes à deliberação colegiada da Diretoria
Executiva, em adição aos casos de exigência legal.

Artigo 28 – Nos casos previstos no artigo 27 acima, a Diretoria Executiva reunir-se-á na
sede da Companhia, ordinariamente, sempre que necessário for e regularmente
convocada, por escrito, pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 7 (sete)
dias, sendo que será considerada regularmente instalada a reunião de Diretoria em que
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todos os diretores estiverem presentes, independente de convocação.

Parágrafo 1º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá,
com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito,
por meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio
eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor
Presidente. O Diretor ausente poderá também ser representado nas reuniões da
Diretoria por outro Diretor indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto,
expressará o voto do Diretor ausente.

Parágrafo 2º - 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
no caso de licença concedida pela própria Diretoria.

Parágrafo 3º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de
teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os
membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria
deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico
digitalmente certificado.

Parágrafo 4º - Ao término da reunião deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser
assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente
transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria. Os votos proferidos por
Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se
manifestado na forma do parágrafo 1º deste artigo, deverão igualmente constar no
Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou
mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada ao
Livro logo após a transcrição da ata.

Parágrafo 5º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria
de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na
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forma do artigo 24, parágrafo 1º deste Estatuto Social. Na hipótese de empate nas
deliberações, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 29 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro)
meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que
os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação,
as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto Social.

Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas com observância aos
prazos legais aplicáveis. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer
membro do Conselho de Administração ou, na ausência destes, por aquele
escolhido entre os presentes, acionista ou não e secretariadas por um representante
escolhido pelo Presidente da Assembleia dentre os presentes à reunião.

Parágrafo 2º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do
total de ações de emissão da Companhia, salvo quando a lei exigir quórum mais
elevado e observadas as disposições deste Estatuto Social e, em segunda
convocação, com qualquer número de acionistas.

Artigo 30 - Para tomar parte na Assembleia Geral, solicita-se ao acionista apresentar, até
24 (vinte e quatro) horas antes da data da realização da respectiva Assembleia: (i)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua
titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente
datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (ii)
instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto
Social, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal
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deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua
identidade.

Parágrafo 1º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por
procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador
da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de
investimento que represente os condôminos.

Parágrafo 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses
especiais previstas em lei e serão tomadas por maioria absoluta de votos entre os
presentes, não se computando os votos em branco.

Parágrafo 3º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário
dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das
deliberações tomadas, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei
das Sociedades por Ações.

Artigo 31 - A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive do
direito de voto, do acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei
das Sociedades por Ações, por sua regulamentação ou por este Estatuto Social.

Parágrafo 1º - Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos direitos
políticos do acionista estabelecer, além de outros aspectos, o alcance da suspensão,
sendo vedada a suspensão dos direitos de fiscalização e de pedido de informações
assegurados em lei.

Parágrafo 2º - A suspensão de direitos cessará logo que regularizada a obrigação
que tenha dado causa à referida suspensão.

Parágrafo 3º - O pedido de convocação da Assembleia Geral para a suspensão de
direitos de acionista deverá indicar a obrigação descumprida e a identificação do
acionista inadimplente.
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Artigo 32 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei e
em outras disposições do presente Estatuto Social:

a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
b) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado;
c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se
instalado;
d) reformar o Estatuto Social;
e) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, ou emissão de ações ou
outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia,
exceto quando em conformidade com o disposto no artigo 6º deste Estatuto
Social;
f) suspender o exercício de direitos dos acionistas, nos termos do artigo 120 da
Lei das Sociedades por Ações;
g) deliberar sobre a obtenção e o cancelamento de registro de companhia aberta
na CVM;
h) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação; e
i) aprovar a realização de operações de fusão, cisão, incorporação ou incorporação
de ações envolvendo a Companhia.

CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
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Artigo 33 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e,
quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de
suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia
Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em
conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal elegerão seu Presidente, ao qual
caberá a coordenação dos trabalhos do Conselho Fiscal durante suas reuniões, na
primeira reunião do Conselho Fiscal a ser realizada após a sua instalação.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.

Parágrafo 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral
será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Parágrafo 4º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal
da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser
considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da
pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração,
técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou sociedade
controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de
órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista
controlador ou sociedade controlada de concorrente.

Artigo 34 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre
que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do
Conselho Fiscal.
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Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos,
presente a maioria dos seus membros.

Parágrafo 3º - Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou
videoconferência, admitida a gravação e a degravação das mesmas. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os
membros do Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião poderão
expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio
eletrônico digitalmente certificado, devendo a cópia dos mesmos serem arquivados
junto ao livro próprio da Companhia

Parágrafo 4º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas
no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
Conselheiros presentes.

CAPÍTULO VI
EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS

Artigo 35 - O exercício fiscal terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras.

Parágrafo único - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os
juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto
no Artigo 36 abaixo.

Artigo 36 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e
contribuição social sobre o lucro.
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Parágrafo 1º - Do saldo remanescente do lucro líquido a Assembleia Geral poderá
atribuir aos Administradores uma participação no resultado de acordo com a
política de remuneração aprovada pelo Conselho de Administração. Em qualquer
caso, é condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do
dividendo obrigatório previsto no parágrafo 2º deste artigo.

Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital
social. 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;

b) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório
aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo e no artigo 202 da
Lei das Sociedades por Ações;

c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências nos termos do artigo 195 da Lei das
Sociedades por Ações;

d) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base
em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações;

e) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as
prescrições legais.
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Parágrafo 3º - A Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada
“Reserva de Investimentos”, que terá por finalidade o reforço de caixa para
condução dos negócios da Companhia, bem como possibilitar o crescimento
orgânico da Companhia, e que será constituída por até 100% (cem por cento) do
saldo remanescente do lucro líquido, após as deduções e destinações legais e
estatutárias, especialmente, aquelas estabelecidas no parágrafo 1º acima, salvo se
de outra forma deliberado pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral,
conforme aplicável. O limite máximo para a constituição da Reserva de
Investimentos será o montante correspondente ao valor do capital social da
Companhia subtraído dos saldos das demais reservas de lucros da Companhia, nos
termos do artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações, sendo que, atingido esse
limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na
integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.

Parágrafo 4º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do
exercício, diminuídos ou acrescidos os seguintes valores: (i) importância destinada
à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reserva
para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios
anteriores, (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar
formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das
Sociedades por Ações. O valor do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao
montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.

Parágrafo 5º - O dividendo previsto no parágrafo 4º deste Artigo 36 não será
obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração informar à
Assembleia Geral Ordinária ser o pagamento desse dividendo incompatível com a
situação financeira da Companhia.

Artigo 37 - Por proposta da Diretoria Executiva, 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,
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observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas
poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.

Parágrafo 1º - 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.

Parágrafo 2º - 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 38 - A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos
inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:

a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado
em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;
b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 06 (seis) meses, ou juros sobre
capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que
o total de dividendo pago em cada semestre do exercício social não exceda ao
montante das reservas de capital; e

c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.

Artigo 39 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação
aplicável.
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Artigo 40 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
COMPANHIA ABERTA E
SAÍDA DO NOVO MERCADO

Artigo 41 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar uma Oferta Pública de
Aquisição de Ações (“OPA”), tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma
a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista alienante.

Artigo 42 - Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da subsequente
realização de oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo 41 acima, o
adquirente do controle, quando necessário, deverá tomar medidas cabíveis para recompor
o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do total das ações da Companhia
em circulação, dentro dos 18 (dezoito) meses subsequentes à aquisição do controle.

Artigo 43 - Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo acionista controlador
ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia,
o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao preço justo apurado em laudo de
avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 44 - A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto
no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores
Mobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores
mobiliários admitidos à negociação nos mercados organizados administrados pela B3.
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Artigo 45 - O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá
satisfazer os requisitos da Lei das Sociedades por Ações e das demais normas,
regulamentos e leis aplicáveis.

Artigo 46 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações,
visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do
Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível
compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição
de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da
CVM quando exigida pela legislação aplicável.

Artigo 47 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública
de aquisição de ações prevista neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou
na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio
de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o
acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de
aquisição de ações até que seja concluída, com observância das regras aplicáveis.

CAPÍTULO VIII
JUÍZO ARBITRAL

Artigo 48 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal (se instalado), efetivos e suplentes, 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, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central
do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
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Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, dos
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Artigo 49 - A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho
Fiscal que funcionará durante o período de liquidação.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 50 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede,
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou
do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário
de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros
valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de
acionistas.

Parágrafo Único - A Companhia deverá providenciar e completar, no prazo de 30
(trinta) dias a contar do pedido feito pelo acionista, o arquivamento de acordos de
acionistas na sede da Companhia, bem como a averbação de suas obrigações ou
ônus nos livros de registros da Companhia.

Artigo 51 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pelo Conselho de
Administração e regulados de acordo com o que preceitua as normas e legislação
aplicável.
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Artigo 52 - 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.

Artigo 53 - As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como aquelas que
mencionam o Regulamento do Novo Mercado, somente terão eficácia a partir da data da
publicação do anúncio de início de distribuição pública, referente à primeira oferta
pública de ações de emissão da Companhia e à adesão da Companhia ao segmento de
listagem do Novo Mercado da B3.

****

30
154

ANEXO II - DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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{?MaterDei
Rede de Saúde
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
HOSPITAL MATER DEIS.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 16.676.520/000159, neste ato representada nos termos 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'') a serem emitidas pela Companhia e/ou que sejam
de titularidade dos Acionistas Vendedores, identificados no Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital
Mater Dei S.A. ("Acionistas Vendedores" e "Prospecto Preliminar", respectivamente),
a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em conformidade com
a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM'') nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400''), com esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ("83''),
coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou "Coordenador Líder''), o

Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI''), o Banco Itaú BBA S.A. (''Itaú BBA''), o
Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P Morgan'') e o Banco Safra S.A. ("Safra", em conjunto com
o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan, "Coordenadores da Oferta''),
autorizadas a operar no mercado de capitais brasi leiro e credenciadas junto à B3, incluindo,
ainda, esforços de colocação das Ações no exterior ("Oferta''), vem, na qualidade de
emissora e ofertante na Oferta, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e
declarar o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na

Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo'');
(iii)
por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
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Contabi lidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015,
com re lação ao Prospecto Prelimina r e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram solicitados

pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos

à Companhia e

os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

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

a Companhia

e os

Acionistas

Vendedores,

em

conjunto

com

os

Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
A Companhia DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento
ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400, que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

inform ações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;

(ii)
as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores por
ocasião do registro da Oferta, nos Prospectas, nas datas de suas respectivas
divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da
Oferta, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
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(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Belo Horizonte, 22 de março de 2021.

/
: EIS.A.

Nome: Hen

Salvador Silva
ente

e

159

à

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

160

ANEXO III - DECLARAÇÕES DOS ACIONISTAS VENDEDORES 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
FLÁVIA SALVADOR LIGÓRIO BRAGA, brasileira, bacharel em Direito, casada,
portadora do documento de identidade n. 0 MG-11.893.222 Cadastro Nacional da Pessoa Física ("CPF'') sob o

n. 0

SSP/MG e inscrita no

014.848.926-58, com endereço

comercial na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n°
1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista
vendedor no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo
Agostinho, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob
o n° 16.676.520/0001-59 ("Companhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações''), que
compreende a distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos
acionistas mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. (" Prospecto

Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários C'CVM'') n° 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400''), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,

("B3"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI"), o Banco Itaú BBA
S.A. ("Itaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. ("J .P Morgan '') e o Banco Safra S.A. (''Safra",
em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta''), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto
segue.
Balcão

CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxil iá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto
Definitivo'');

(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade- CTA 23, de 15 de maio de 20 15, e, nos termos definidos pelo Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015,
com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respect ivos anexos;
(iv)
a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos
que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram solicitados

pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos
os Acionistas Vendedores;

à Companhia e

(vi)
conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores, a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter
disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão

~
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução
CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
ANNA DIAS SALVADOR, brasileira, médica, divorciada, portadora do documento de
identidade n. 0 MG - 13.964.522 SSP/MG e inscrita Cadastro Nacional da Pessoa Física
C'CPF'') sob o n. 0 016.087.086-08, com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP
30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do
HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 (''Companhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. C'Prospecto
Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (''CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (''Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão ("83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. (''Itaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
("Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Prelimina r e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicit ados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Com panhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão

168

verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
JULIA DIAS SALVADOR SOARES, brasileira, administradora, casada, portadora do
documento de identidade n. 0 MG-13.964.484 SSP/MG e inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Física C'CPF'') sob o n. 0 016.087.066-64, com endereço comercial na cidade do
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso,
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima,
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n°

n° 1.100, Bairro Santo
acionista vendedor no
de ações ordinárias de
com sede na Cidade de
1.100, Santo Agostinho,

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 C'Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. (''Prospecto
Preliminar"), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (''CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400''), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão ("83''), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. (''BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder''), o Banco Bradesco BBI S.A. C'Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. (''Itaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. (''J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
(''Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
(''Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.

CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que :
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução
CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR, brasileiro, administrador, casado, portador do
documento de identidade n. 0 MG-13.964.499 - SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional
da Pessoa Física ('CPF") sob o n. 0 073.666.336-31, com endereço comercial na cidade
do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o no
16.676.520/0001-59 CCompanhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ('Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. ('Prospecto
Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM'') no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão ('83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. C'Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. ('Itaú BBA"), o Banco J.P. Morgan S.A. ('J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
('Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 C'Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Defin itivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos

à

Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coo rdenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais .
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
LIVIA SALVADOR GEO, brasileira, médica, solteira, portadora do documento de
identidade n. 0 MG-10.287.743- SSP/MG e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física
C'CPF'') sob o n. 0 074.551.026-40, com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP
30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do
HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 (''Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (''Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. (''Prospecto

Preliminar'1 a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários C'CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400'1 com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão (''83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("8TG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. (''8radesco 88I''), o Banco Itaú
BBA S.A. (''Itaú 88A'\ o Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
(''Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
(ii)
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Defin itivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)
além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram
solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)
o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes .
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
FELIPE SALVADOR LIGÓRIO, brasileiro, médico, solteiro, portador do documento de
identidade n. 0 MG-11893194- SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física

C'CPF") sob o n. 0 014.848.896-06, com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP
30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do
HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 C'Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames C'Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. ("Prospecto
Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários C'CVM'') no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão C'B3"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. C'BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. C'Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. C'Itaú BBA"), o Banco J.P. Morgan S.A. CJ.P Morgan'') e o Banco Safra S.A.
(''Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo'');
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos

à

Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram

todas as

informações consideradas

relevantes sobre os negócios da Companh ia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes .
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
MARCIA SALVADOR GEO, brasileira, médica e administradora, convivente, portadora
do documento de identidade n. 0 M-1.236.204- SSP/MG e inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Física ('CPF") sob o n. 0 581.317.796-53, com endereço comercial na cidade
do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 ('Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ('Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. ("Prospecto

Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários CCVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão CB3"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. ('Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. ('Itaú BBA"), o Banco J.P. Morgan S.A. ('J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
CSafra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
(''Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Defin itivo'');
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Prelimina r e ao Prospecto Definit ivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos
Com panhia
(vi)

à

e os Acionistas Vendedores;

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

disponibilizado, para análise dos Coordenadores
os documentos,

bem

como

Vendedores

e de

confirmaram

ter

seus assessores legais, todos

prestaram todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;

e

(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente

e

por meio de seus respectivos

assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual

e

não solidária, nos termos do artigo 56 da

Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia

e

pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução
CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
RENATA SABINO SALVADOR GRANDE, brasileira, bacharel em Direito, casada,
portadora do documento de identidade n. 0 MG-11.893.180 PC/MG e inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Física ("CPF") sob o n. 0 058.740.216-47, com endereço comercial na
cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, no 1.100, Bairro
Santo Agostinho, CEP 30.190-081 C'Ofertante''), na qualidade de acionista vendedor no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 C'Companhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. C'Prospecto

Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,

("83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. CBTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. C' Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. (''Itaú BBA"), o Banco J.P. Morgan S.A. (''J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
("Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
(''Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
Balcão

quanto segue.

CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxiliá -los na implementação da Oferta;
(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na

Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A."

C' Prospecto

Definitivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)
além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram
solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA brasileiro, médico, divorciado, portador do
documento de identidade n. 0 M-758.921 - SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Física ("CPF'') sob o n. 0 496.200.026-87, com endereço comercial na cidade do
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso,
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima,

n° 1.100, Bairro Santo
acionista vendedor no
de ações ordinárias de
com sede na Cidade de

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 ("Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. C'Prospecto
Preliminar"), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") na 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,

("83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. C'Itaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
C'Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
C'Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
Balcão

quanto segue.

CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
(ii)
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 ("Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo'');
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coo rdenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
de 2021.

HENRIQUE MO
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO, brasileira, médica, casada, portadora do
documento de identidade n. 0 M-1.236.203 - SSP/MG e inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Física ("CPF") sob o n. 0 494.127.446-68, com endereço comercial na cidade do
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 ['Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames C'Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. ("Prospecto
Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários CCVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão C'B3"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. CBTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. C'Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. Cltaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. CJ.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
CSafra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,

"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 C'Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos

à

Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão

200

verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.

MARIA NORMA SALVAD
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
RENATO MORAES SALVADOR SILVA, brasileiro, engenheiro, casado, portador do
documento de identidade n. 0 M-758.922 - SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Física ("CPF'') sob o n. 0 469.540.316-15, com endereço comercial na cidade do
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso,
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima,

n° 1.100, Bairro Santo
acionista vendedor no
de ações ordinárias de
com sede na Cidade de

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 C'Companhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames C'Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. (''Prospecto
Preliminar"), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (''CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão (''83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. ("BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. (''Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. (''Itaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. (''J.P Morgan'') e o Banco Safra S.A.
("Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,

"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.

CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na

Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram

todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.

RENATO MORAES

SALVADO~ SILVA
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
RAFAEL SABINO SALVADOR, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento
de identidade n. 0 MG-11.893.226 - PCEMG/MG e inscrito Cadastro Nacional da Pessoa
Física CCPF") sob o n. 0 065.945.476-90, com endereço comercial na cidade do Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão do HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, no 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 (''Companhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (''Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. C'Prospecto

Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ('' Instrução CVM 400''), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão (''83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. (''BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. C'Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. (''Itaú BBA"), o Banco J.P. Morgan S.A. (''J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
CSafra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
(''Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram

seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
(ii)
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 ("Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Definitivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos

à

Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

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

a Companhia

e os Acionistas

Vendedores,

em

conjunto

com

os

Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão

da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das

informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

regist ro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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, sit ação econômico-financeira, dos riscos inerentes
sua atividade e quaisquer outra informações relevantes.
nte, 22 de março de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
LARA SALVADOR GEO, brasileira, médica, solteira, portadora do documento de
identidade n. 0 MG-9.113.216- SSP/MG e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física

("CPF'') sob o n. 0 074.550.996-73, com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP
30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do
HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 ('Companhia''), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (''Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. ("Prospecto
Preliminar"), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão (''83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. (''BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder''), o Banco Bradesco BBI S.A. ('Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. ('Itaú BBA''), o Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
(''Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 (''Auditoria''), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." ("Prospecto

Defin itivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)
além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram
solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vend edores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coordenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos,

bem

como

prestaram todas as

informações

consideradas

relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
Oferta;
(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando,

à Instrução

CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo conterá,
nas datas de suas respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias

(iv)

ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes
sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.

RA SALVADOR GEO
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400/03
GUY SALVADOR GEO, brasileiro, administrador, solteiro, portador do documento de
identidade n.o MG-18.274.017- SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física
C'CPF'') sob o n. 0 074.550.936-32, com endereço comercial na cidade do Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP
30.190-081 ("Ofertante"), na qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do
HOSPITAL MATER DEI S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n° 1.100, Santo Agostinho,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n°
16.676.520/0001-59 ("Companhia"), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações''), que compreende a
distribuição pública primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas
mencionados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. (''Prospecto
Preliminar''), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (''CVM") no 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), com esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão (''83"), coordenada pelo Banco BTG Pactuai S.A. (''BTG Pactuai" ou
"Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. (''Bradesco BBI''), o Banco Itaú
BBA S.A. Citaú BBA"), o Banco J.P. Morgan S.A. (''J.P Morgan") e o Banco Safra S.A.
(''Safra", em conjunto com o Coordenador Líder, Bradesco BBI, Itaú BBA e J.P. Morgan,
"Coordenadores da Oferta''), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior
("Oferta"), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o
quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(i)
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii)
para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia, iniciada em janeiro de 2021 C'Auditoria"), a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
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Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Hospital Mater Dei S.A." CProspecto

Defin itivo");
(iii)

por solicitação dos Coordenadores, a Companhia contratou seus auditores

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos;
(iv)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos

que estes consideraram relevantes para a Oferta;
(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram

solicitados pelos Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e os Acionistas Vendedores;
(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas

Vendedores,

a

Companhia

e

os

Acionistas

Vendedores

confirmaram

ter

disponibilizado, para análise dos Coo rdenadores e de seus assessores legais, todos
os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os
Coordenadores, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Ofertante DECLARA, de forma individual e não solidária, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400,
que:

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

(i)

(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante por ocasião do

registro da Oferta, nos Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem
como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado

de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução
CVM 400 e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém, nesta data, 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.
Belo Horizonte, 22 de março de 2021.
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400

219

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

220

~TGPactual

~

DECLARAÇÃO
PARA F1NS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14° andar, Itaim Bibi, CEP 04538133, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de instituição intermediária líder
("Coordenador Líder") da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão do Hospital Mater Dei S.A.
("Companhia"), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), a ser
realizada no Brasil, com esforços de colocações das Ações no exterior, compreendendo (i) a
distribuição primária de ações de emissão da Companhia; e (ii) a distribuição secundária de ações
de emissão da Companhia e de titularidade dos acionistas vendedores identificados no "Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão do Hospital Mater Dei S.A. " ("Acionistas Vendedores", "Prospecto Preliminar" e
Oferta", respectivamente), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrucão CVM 400"), declarar o quanto segue:
CONSIDERANDO QUE:

(i)

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

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, iniciada
em janeiro de 2021 ("Auditoria"), a qual prosseguirá até a divulgação do "Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão do Hospital Mater Dei S.A. " ("Prospecto Definitivo");

(iii)

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

(iv)

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

(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram solicitados pelos
Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à Companhia e os
Acionistas Vendedores;

(vi)

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

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

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara
que:
I.

declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações
prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar
(incluindo seus anexos) e as informações a serem prestadas no Prospecto Definitivo
(incluindo seus anexos), serão, nas datas de suas respectivas divulgações, verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações prestadas ao mercado durante
todo prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização
do registro da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e 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 contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, dos valores mobiliários ofertados, da Companhia, suas atividades,
sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes a sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes; e

III.

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando a Instrução CVM 400.

São Paulo, 22 de março de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Coordenador Lfder

/J
Nogueira
Diretor Exeai6vo
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ANEXO V - ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE APROVOU A
REALIZAÇÃO DA OFERTA
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

31300039315

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Nome:

HOSPITAL MATER DEI S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO
QTDE

007

1

MGN2183008734

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

019

1

ESTATUTO SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

12 Fevereiro 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES
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HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021
1.
LOCAL, DATA E HORA: Realizada em 10 de fevereiro de 2021, às 9:00, na sede social do
Hospital Mater Dei S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
2.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação ante a presença da
totalidade dos acionistas detentores do direito de voto da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da
Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”).
3.
PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Assembleia instalada em primeira convocação, mediante a
presença de acionistas representando 100% capital social votante da Companhia, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Salvador Silva, tendo como Secretário o
Sr. Henrique Moraes Salvador Silva.
5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a abertura do capital da Companhia e a submissão de
pedido de registro da Companhia como companhia aberta categoria "A" perante a Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada ("Instrução CVM 480"); (ii) a realização, termos de condições de oferta pública
inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"); (iii) a obtenção de
registro de emissor da Companhia perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e a admissão à
negociação das ações de emissão da Companhia ao segmento especial de listagem da B3 denominado
“Novo Mercado” (“Novo Mercado”); (iv) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia para,
dentre outros ajustes, adequá-lo às diretrizes do regulamento do Novo Mercado; (v) a fixação do
número efetivo de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (vi) a eleição
dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (vii) a autorização para que a
Diretoria pratique os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em relação aos
itens anteriores; e (ii) o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia.
6.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:
6.1.
A abertura de capital da Companhia e a submissão de pedido de registro da Companhia como
companhia aberta categoria "A" perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480;
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6.2.
A realização de oferta primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia,
todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações” e “Oferta”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação
de Ações no exterior (“Ações da Oferta Base”), em conformidade com a Instrução CVM 400, com o
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas, atualmente vigente e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”,
“Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú”),
o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), o Banco Safra S.A. (“Safra” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, o Bradesco, o Itaú e o J.P. Morgan, os “Coordenadores da Oferta”), com a
participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no segmento especial de
listagem do Novo Mercado e negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro,
credenciadas junto à B3. Serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo
BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan
Securities LLC, Safra Securities, LLC e outras instituições financeiras internacionais (em conjunto,
os “Agentes de Colocação Internacional”), nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”),
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados (i) nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do U.S.
Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro,
previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos de acordo
com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos
nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde
que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro
de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e da Resolução CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020
(“Resolução CVM 13”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro
país, inclusive perante a SEC. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data da divulgação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
Ações Ordinárias da Companhia, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida em até
20% (vinte por cento), 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),
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), as
quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização do preço das
Ações no âmbito da oferta (“Opção de Ações Suplementares”). Todos os demais termos e condições
da Oferta serão aprovados oportunamente pelo Conselho de Administração, inclusive, mas não
limitado, a: (i) deliberação acerca do aumento de capital a ser realizado no contexto da Oferta, dentro
do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social, sem direito de preferência para os
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acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, (ii)
fixação do preço de emissão das Ações objeto da Oferta, sendo que tal preço será fixado de acordo
com o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado pelos
Coordenadores da Oferta (“Procedimento de Bookbuilding”), em consonância com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1 º, e no artigo 44, ambos da Instrução CVM 400, e no inciso III do artigo 170
da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia; e (iii) aprovação dos documentos e condições definitivos da
Oferta.
6.3.
A obtenção de registro de emissor da Companhia perante a B3 e de autorização para
negociação das Ações no Novo Mercado, mediante a celebração de todos e quaisquer contratos e
instrumentos necessários para tanto pelo Companhia perante a B3.
6.4.
A reforma integral do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir, inclusive, o resultado
da deliberação para adequá-lo às diretrizes do regulamento do Novo Mercado, sendo que o Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar, na sua íntegra, conforme o Anexo I à presente Ata.
6.5.
O Conselho de Administração da Companhia será formado por 10 (dez) membros no próximo
mandato unificado de 2 (dois) anos.
6.6.
A eleição dos membros do Conselho de administração da Companhia, com mandato unificado
de 2 (dois) anos, conforme a seguir:
(i)

Henrique Moraes Salvador Silva, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de
Identidade RG nº CI M-758.921, SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 496.200.026-87,
residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com
endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088;

(ii)

Márcia Salvador Géo, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 1.236.204, SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 581.317.796-53; residente e
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço
comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº
1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088;

(iii)

Maria Norma Salvador Ligório, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de
Identidade RG nº M-1.236.203/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 494.127.446-68, com
endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088;

(iv)

Renato Moraes Salvador Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG M-758.922 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 469.540.316-15, com
endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
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Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088, eleito como membro
independente do Conselho de Administração;
(v)

José Salvador Silva, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG M739.059, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 001.560.946-49, com endereço comercial na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro
Santo Agostinho, CEP 30.190-088;

(vi)

Alceu Alves Da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG
M-3029895137, SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 199.449.260-00, com endereço
comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº
1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088, eleito como membro independente do
Conselho de Administração;

(vii)

Ary Costa Ribeiro, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG
27.879.639-6, SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 627.724.067-68, com endereço comercial
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100,
Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088, eleito como membro independente do
Conselho de Administração;

(viii)

Eduardo Borges De Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG M-925.419, SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 000.309.886-91, com
endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088, eleito como membro
independente do Conselho de Administração;

(ix)

Geraldo Sardinha Pinto Filho, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG 5549072, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 140.094.126-15, com
endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato
Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-088, eleito como membro
independente do Conselho de Administração;

(x)

Maurício Ceschin, brasileiro, casado, médico, portador do RG 6.281.546-5, SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 064.056.448-80, com endereço comercial na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-088, eleito como membro independente do Conselho de
Administração.

A posse dos respectivos membros do Conselho de Administração ora eleitos ficará subordinada (i) à
apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura
do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.
6.7.
A autorização, tendo em vista as deliberações anteriores, à Diretoria da Companhia para a
prática de todos os atos, celebração de todos os contratos, contratação de todos os prestadores de
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serviços e celebração de todos os documentos necessários para dar cumprimento às deliberações
anteriores, incluindo, sem limitação, a celebração de contratos com os Coordenadores da Oferta, o
agente estabilizador da Oferta e afiliadas destes para a colocação das Ações no âmbito da Oferta no
Brasil e no exterior e para a realização de atividades de estabilização no contexto da Oferta, bem
como a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria neste sentido até a presente data.
6.8.
Aprovar o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, nos termos do
Anexo II da presente ata.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembleia, da qual
se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: José Salvador
Silva, Presidente; Henrique Moraes Salvador Silva, Secretário. Acionistas Presentes: José Salvador
Silva, representante da JSS Empreendimentos e Administração Ltda., José Salvador Silva, Henrique
Moraes Salvador Silva, Maria Norma Salvador Ligório, Márcia Salvador Géo e Renato Moraes
Salvador Silva.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021.
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da Companhia.

________________________________
José Salvador Silva
Presidente

________________________________
Henrique Moraes Salvador Silva
Secretário
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Anexo I
Estatuto Social do
Hospital Mater Dei S.A.
HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME: 16.676.520/0001-59 / NIRE: 3130003931-5
(Companhia de Capital Autorizado)
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1° - O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações de capital
autorizado, regida pelo presente Estatuto Social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais
aplicáveis, em especial a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”).

Parágrafo 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal,
quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3
(“Regulamento do Novo Mercado”).

Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.

Artigo 2° - A Companhia tem sua sede e domicílio legal na Rua Mato Grosso, nº 1100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria Executiva, abrir, transferir
e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
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Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a atividade de assistência hospitalar, constituindo
para esse fim estabelecimento hospitalar próprio para funcionamento de especialidades médicas e
prestação dos seguintes serviços, incluindo, sem limitação: (a) medicina preventiva, inclusive
educação sanitária; (b) curso de preparação de técnicos em medicina; (c) radioterapia; (d)
quimioterapia; (e) medicina nuclear; (f) convênios para assistência hospitalar; (g) centro cirúrgico e
obstétrico; (h) centro terapêutico intensivo; (i) ensino médico de pós-graduação; (j) ensino de
atualização médica; (k) serviço de ginecologia e obstetrícia; (l) serviço de oncologia; (m) serviço de
pesquisas clínicas; (n) serviço de emergência; (o) serviço de pediatria; (p) serviços auxiliares de
diagnóstico e terapêutica; (q) serviço de hematologia; (r) postos de vacinação; e (s) escola de
enfermagem, de auxiliares de enfermagem, ou aprimoramento de enfermagem, bem como correlata
prestação de serviços; (ii) atendimento médico-ambulatorial e de enfermagem, ou outros profissionais
da saúde, tendo como público a população constituída por empregados e dependentes de sua rede,
além de atividades de promoção da saúde; (iii) plano de saúde por auto gestão, gerido pela área de
recursos humanos, destinado aos colaboradores e dependentes da Companhia, bem como produto de
saúde corporativa com remuneração específica, destinado ao público externo; (iv) locação de
equipamentos médicos e hospitalares; (v) estacionamento para automóveis; (vi) incorporação,
compra e venda de unidades imobiliárias; (vii) participação em outras sociedades, na qualidade de
acionista ou cotista, controladora, coligada ou simples investidora; (viii) serviços de montagem de
móveis de qualquer material; e (ix) prestação de serviços de consultoria e educação corporativa nas
áreas de atuação da Companhia.

Artigo 4° - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$131.836.566,38 (cento e trinta e um milhões,
oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) divididos em
114.620.829 (cento e quatorze mil, seiscentas e vinte mil, oitocentas e vinte e nove), ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.

Parágrafo 1º - O capital social da Companhia é representado exclusivamente por ações
ordinárias.
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Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa confere ao seu titular o direito a um voto nas
deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo 3º - As ações da Companhia poderão ser (i) nominativas, neste caso comprovada a
sua titularidade pelo registro no Livro de Registro de Ações Nominativas e sua transferência
pelo registro no Livro de Transferência de Ações Nominativas; ou (ii) escriturais, neste caso
serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha
contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados, sendo que a instituição depositária
poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das
ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes
beneficiárias.

Parágrafo 5º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do
condomínio.

Parágrafo 6º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas
participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição
de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal, observado o disposto no
parágrafo 3º do artigo 6º e no artigo 8º deste Estatuto Social.

Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de Reais), independentemente de reforma estatutária.

Parágrafo 1º - O aumento do capital social, nos termos deste artigo 6º, será realizado 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 deliberar sobre o aumento de capital será da
Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
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Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá, mediante
deliberação do Conselho de Administração, emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em
ações ordinárias (em caso de obtenção do registro de companhia aberta da Companhia) e bônus
de subscrição.

Parágrafo 3º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de
preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures
conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i)
venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição
de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.

Artigo 7º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias
ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem diminuição do
capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 8º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com
plano aprovado nos termos da legislação aplicável, outorgar opção de compra ou subscrição de ações,
sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos beneficiários previstos nos planos
aprovados.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Gerais

Artigo 9º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria
Executiva, de acordo com os poderes conferidos pelo presente Estatuto Social, pela Lei das
Sociedades por Ações e pela regulamentação aplicável.

Artigo 10º - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva é
condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto
no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
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Parágrafo 1º - Os administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo,
comunicar à B3 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da
Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos.

Parágrafo 2º - Os administradores da Companhia deverão aderir à política de divulgação de ato
ou fato relevante e à política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia,
mediante assinatura do respectivo termo de adesão.

Artigo 11 - O Conselho de Administração estabelecerá a formação dos comitês necessários para o
funcionamento da Companhia e os exigidos para o enquadramento da Companhia no Novo Mercado.
Os comitês poderão ser técnicos ou consultivos, para assessoramento do Conselho, com objetivos e
funções definidos. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos
comitês, incluindo composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

Artigo 12 - A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos
administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua
distribuição entre seus membros e a Diretoria Executiva.

Artigo 13 - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 14 - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 12
(doze) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02
(dois) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte
por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do
Regulamento do Novo Mercado, e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia
Geral que os eleger, sendo também considerado (s) Conselheiro(s) Independente(s), o(s)
conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei
das Sociedades por Ações.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8371720 em 15/02/2021 da Empresa HOSPITAL MATER DEI S/A, Nire 31300039315 e protocolo 212236598 11/02/2021. Autenticação: 57E49FB7DCFB605A7D67DD5C9CDD1A96F2DBC1FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
236 21/223.659-8 e o código de segurança Bje4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 12/42

Parágrafo 2º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo
acima, resultar número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos
termos do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos e no
exercício de suas funções, até a investidura de seus sucessores, exceto se de outra forma for
deliberado pela Assembleia Geral.

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não
podendo ser eleitos, salvo mediante dispensa expressa da Assembleia Geral que os elegerem,
aqueles que: (i) ocuparem cargos em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou
(ii) possuírem ou representarem interesses conflitantes com a Companhia. Não poderá ser
exercido o direito de voto pelos membros do Conselho de Administração caso se configurem,
posteriormente, os fatores de impedimento indicados neste parágrafo.

Parágrafo 5º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administração, o substituto será nomeado por maioria dos votos dos demais membros do
Conselho de Administração e exercerá o cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia.
Para os fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento
comprovado ou invalidez.

Parágrafo 6º - Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício
de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato,
salvo no caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração.

Artigo 15 - O Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente, que
serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de
Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, sempre que ocorrer vacância
naqueles cargos ou sempre que solicitada nova eleição pela maioria dos membros do Conselho de
Administração. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de
Administração, o Vice-Presidente assumirá as funções. Na hipótese de ausência ou impedimento
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temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do
Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente
ou, na ausência de tal indicação, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais
membros do Conselho de Administração.

Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses, e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, Vice Presidente ou por quaisquer 03
(três) de seus membros, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 7 (sete)
dias, contendo a data, horário e a pauta dos assuntos a serem tratados.

Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

Artigo 17 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com
a presença de, pelo menos, a maioria de seus membros, e, em segunda convocação, por qualquer
número.

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência ou
impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão
presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou
impedimento temporário, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros
do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de
Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta
dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile
entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio
eletrônico digitalmente certificado. O conselheiro ausente poderá também ser representado nas
reuniões do Conselho de Administração, ou por outro conselheiro indicado por escrito, o qual,
além do seu próprio voto, expressará o voto do conselheiro ausente.
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Parágrafo 3º - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas
reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de
qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.

Artigo 18 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável
da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 17,
parágrafo 2º deste Estatuto Social. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Presidente do
Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de
Administração que o estiver substituindo.

Artigo 19 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede
da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida
a gravação e a degravação delas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida
reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da
reunião do Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile
ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo único - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por
todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de
Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se
manifestado na forma do artigo 17, parágrafo 2º deste Estatuto Social, deverão igualmente
constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta,
fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser
juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

Artigo 20 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios
da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe,
especialmente:

a)

fixar a orientação geral dos negócios e as diretrizes estratégicas da Companhia, inclusive

no que se refere a política de investimentos financeiros, gestão de capital humano, remuneração
e benefícios e outras políticas funcionais;
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b)

eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o

Estatuto Social;
c)

deliberar sobre a alteração do número de membros, na composição ou forma de nomeação

da Diretoria Executiva, observados os termos deste Estatuto Social, bem como aprovar a criação
de comitês técnicos ou consultivos;
d)

avaliar, aprovar e acompanhar o plano estratégico proposto pela Diretoria Executiva;

e)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da

Companhia, seus contratos celebrados e quaisquer outros atos, podendo solicitar tais documentos
à Companhia;

f)

convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;

g)

submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital acima do limite do capital

autorizado, ou com integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto Social;
h)

manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria Executiva, bem como sobre as

demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral
Ordinária;
i) deliberar sobre a outorga de opção de compra ou subscrição de ações a administradores;
j) aprovar a estrutura organizacional da Companhia, observada a sua estratégia de negócios de
longo prazo;
k) autorizar a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente da Companhia, a constituição
de ônus reais, a prestação de garantias a obrigações de terceiros, e a celebração de contratos em
valores superiores a 5% (cinco por cento) do valor do seu patrimônio líquido apurado conforme
última demonstração financeira divulgada pela Companhia;
l) aprovar contratos, empréstimos e financiamentos a serem firmados pela Companhia ou outros
títulos e valores mobiliários representativos de dívida (incluindo, sem limitação, notas
promissórias e bonds) em valores nominais superiores a 5% (cinco por cento) do valor do seu
patrimônio líquido apurado conforme última demonstração financeira divulgada pela
Companhia;
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m) escolher e destituir auditores independentes da Companhia;
n) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria Executiva;
o) propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos
lucros de cada exercício;
p) deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de integralização de ações, debêntures
conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, nos limites do capital autorizado,
conforme disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social, inclusive, sem limitação, para fazer frente
ao exercício de opção de compra ou subscrição de ações nos termos deste Estatuto Social;
q) deliberar, nos termos da competência atribuída pelo artigo 59 da Lei das Sociedades por
Ações, sobre a emissão de debêntures simples, conversíveis (em caso de obtenção do registro de
companhia aberta da Companhia) ou não conversíveis em ações, o modo de subscrição ou
colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, sua remuneração, condições de pagamento
dos juros, participação nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se houver;
r) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento
ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda, recolocação no mercado ou
cancelamento, observadas as normas e disposições legais aplicáveis;
s) declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital próprio, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;
t) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu
funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto Social;
u) distribuir entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, a parcela da remuneração anual
global dos administradores fixada pela Assembleia Geral;
v) 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 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 e
em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta
pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos
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divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras
aplicáveis;
w) aprovar e/ou modificar a política de transações com partes relacionadas da Companhia, bem
deliberar sobre as seguintes transações com partes relacionadas em valores superiores a 1% (um
por cento) do valor do seu patrimônio líquido apurado conforme última demonstração financeira
divulgada pela Companhia: (i) a prestação de garantias pela Companhia em favor de suas
controladas e coligadas; e (ii) a negociação, celebração ou alteração de contrato de qualquer
espécie ou valor entre a Companhia e seus acionistas, diretamente ou por meio de sociedades
interpostas ou, ainda, sociedades de que participem, direta ou indiretamente;
x) aprovar a criação e extinção de subsidiárias e controladas e a participação da Companhia no
capital de outras sociedades, no País e no exterior, ressalvado entretanto que a criação de filiais
da Companhia será de competência da Diretoria Executiva; e
y) resolver os casos omissos neste Estatuto Social e exercer outras atribuições que a lei ou o
presente Estatuto Social não confiram a outro órgão da Companhia.

Parágrafo único - Os membros do Conselho de Administração que também sejam Diretores
deverão abster- se de votar nas matérias previstas nas alíneas (e) e (u) deste artigo 20.

Artigo 21 - Compete ao Presidente ou, na ausência deste, ao Vice-Presidente do Conselho de
Administração ou, ainda, a membro do Conselho de Administração por estes designado, representar
o Conselho de Administração nas Assembleias Gerais.

SEÇÃO III - Diretoria Executiva

Artigo 22 - A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 10 (dez) e no máximo 14 (quatorze)
Diretores eleitos pelo Conselho de Administração, permitida a cumulação de funções, todos
residentes no país, intitulados: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente Assistencial; (iii)
Diretor Vice-Presidente Administrativo e Comercial; (iv) Diretor Médico; (v) Diretor Comercial e de
Marketing; (vi) Diretor de Operações; (vii) Diretor de Relacionamento com Investidores; (viii)
Diretor Financeiro; (ix) Diretor de Novos Negócios; e (x) até 5 (cinco) Diretores sem designação
específica.
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Artigo 23 - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será unificado de 03 (três) anos, sendo
permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de
seus sucessores.

Parágrafo único: Incluem-se dentre as atribuições individuais de cada um dos Diretores, mas
não limitadas a estas, aquelas estabelecidas na forma adiante e, nos termos do artigo 142, inciso
II, da Lei de Sociedades Anônimas, pelo Conselho de Administração, sempre respeitado o
disposto no presente Estatuto:

a)

Diretor Presidente: exercer a liderança estratégica de Companhia; elaborar e propor ao

Conselho de Administração os planos de estratégicos, de negócios, operacionais e de
investimento da Companhia, incluindo as estratégias de investimentos em novos negócios;
aprovar o “Quadro de Pessoal”, bem como os correspondentes cargos, funções, remunerações
e benefícios dos colaboradores; auxiliar o Conselho de Administração na seleção de executivos
para compor a Diretoria Executiva da Companhia; submeter à apreciação do Conselho de
Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria Executiva, em conjunto
com o relatório dos auditores independentes e a proposta de destinação dos lucros apurados no
exercício anterior.

b)

Diretor Vice-Presidente Assistencial: determinar as diretrizes e metas de gerenciamento do

corpo clínico e colaboradores assistenciais da Companhia; elaborar o planejamento estratégico
dos serviços assistenciais prestados nas unidades e clínicas da Companhia; coordenar e
monitorar o desenvolvimento das métricas operacionais da Companhia; estruturar e coordenar
os comitês de performance técnica; determinar as mudanças e realocações do corpo clínico da
Companhia.

c)

Diretor Vice-Presidente Administrativo e Comercial: elaborar o planejamento estratégico

de capital humano; coordenar o monitoramento do clima organizacional; definir as diretrizes
das métricas de desenvolvimento profissional e coordenar seu monitoramento; definir o
planejamento estratégico da área comercial da Companhia; supervisionar o relacionamento da
Companhia com seus principais clientes.
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d)

Diretor Médico: dirigir e coordenar o corpo clínico; representar a Companhia, ou indicar

representantes, perante o Conselho Regional de Medicina; nomear comissões permanentes
especiais do corpo clínico; zelar pelo nome da Companhia e pela observância das regras
aplicáveis ao corpo clínico; garantir a adoção de procedimentos e políticas para a prestação da
melhor assistência ao paciente; orientar, supervisionar e indicar medidas para o bom
atendimento médico; responsabilizar-se pela contratação de serviços e prestação de serviços
médicos; zelar pela manutenção do nível de qualidade e padrão técnico do serviço de
enfermagem; coordenar a programação científica da Companhia;

e)

Diretor Comercial e de Marketing: controlar todo o processo de contratação de suprimentos

pela Companhia, incluindo fornecedores, compras, almoxarifado e farmácia; aprovar quaisquer
documentos, cartas e contratos assinados com os convênios e compradores dos serviços de
saúde; responsabilizar-se pela contratação de serviços e prestação de serviços médicos; e
negociar com clientes inadimplentes pessoas jurídicas e supervisionar as negociações com as
pessoas físicas.

f)

Diretor de Operações: contribuir com a integração entre as filiais da Companhia, bem como

com a melhoria e integração dos processos da Companhia; dirigir a operação das unidades da
Companhia selecionadas pelo Diretor Presidente; elaborar relatórios e acompanhar indicadores
das atividades operacionais da Companhia, suas unidades e controladas.

g)

Diretor de Relacionamento com Investidores: planejar, coordenar, organizar, supervisionar

e dirigir as atividades de representação da Companhia perante instituições financeiras e os
órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe
prestar informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores
em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados
às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e
no exterior.

h)

Diretor de Controladoria: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as

atividades de curto, médio e longo prazo executadas nas áreas de , controladoria ; gerar
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relatórios para auxiliar a tomada de decisão dos gestores de cada área; realizar o
acompanhamento contínuo do contas a pagar, contas a receber e aplicação dos recursos em
caixa; gerir o relacionamento entre a Diretoria Executiva e a auditoria externa, atuar na
implantação de soluções que facilitem a gestão em cumprimento ao plano estratégico da
Companhia.

i)

Diretor Financeiro: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades

relativas às operações de natureza financeira da Companhia e empresas controladas, incluindo
a gestão de orçamento e controle das operações e de planejamento e a preparação do orçamento
da Companhia; gerar relatórios para auxiliar a tomada de decisão dos gestores de cada área.

j)

Diretor de Novos Negócios: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as

atividades relativas à prospecção, análise e negociação de oportunidades de investimentos e
desinvestimento para a Companhia; analisar e avaliar atividades a serem desenvolvidas e/ou
realizadas pela Companhia, inclusive a partir do exame da viabilidade econômico- financeira
das novas oportunidades de negócios.

k)

Diretor sem designação específica: terá as funções e atribuições a ele atribuídas pelo

Conselho de Administração no ato de sua eleição.

Artigo 24 - Ocorrendo vacância na Diretoria Executiva, compete ao Diretor Presidente indicar, dentre
os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando
a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato
da Diretoria Executiva.

Artigo 25 - Os Diretores serão escolhidos segundo critérios de competência técnica e profissional,
coerentes com as funções a serem desempenhadas e com os níveis técnicos exigidos para os cargos a
serem ocupados.

Artigo 26 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
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a) pelo Diretor Presidente, individualmente;

b) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador devidamente constituído nos
termos do parágrafo 4º deste artigo; e

c) por 02 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos
nos termos do parágrafo 4º deste artigo.

Parágrafo 1º: Observado o disposto no artigo 20, alíneas “k” e “l” deste Estatuto, a alienação de
bens do ativo permanente da Companhia, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias
a obrigações de terceiros, e a celebração de contratos de empréstimos e financiamentos em
valores inferiores a 10% (dez por cento) do valor do seu patrimônio líquido, dependerá da
assinatura do Diretor Presidente.

Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto no caput, a Companhia pode ser representada por 01
(um) Diretor ou, ainda, por 01 (um) procurador com poderes específicos, devidamente
constituído nos termos do parágrafo 4º deste artigo, agindo isoladamente, nas seguintes
hipóteses:

a) em assuntos de rotina no curso normal das atividades da Companhia, definidos como
aqueles perante as controladas e coligadas da Companhia, órgãos ou entidades privados e
públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista, nos
limites das atribuições individuais de cada Diretor;

b) na representação da Companhia nas Assembleias Gerais de suas controladas e coligadas.

Parágrafo 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia,
quaisquer atos praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados em
operações ou negócios estranhos ao objeto social, tais como aval, fiança, hipoteca, caução,
penhor, endosso ou quaisquer outras garantias, sem que tenham sido prévia e expressamente
aprovados nos termos do disposto neste Estatuto Social.

Parágrafo 4º - As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas individualmente
pelo Diretor Presidente e devem conter poderes específicos e prazo de vigência não superior a
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02 (dois) anos, vedado o substabelecimento, ressalvada a outorga de poderes da cláusula ad
judicia, que poderá ser outorgada por 01 (um) Diretor, e poderá vigorar por prazo
indeterminado, sendo ainda permitido seu substabelecimento.

Artigo 27 - Sem prejuízo das atribuições individuais dos Diretores, o Diretor Presidente poderá
submeter matérias que entender pertinentes à deliberação colegiada da Diretoria Executiva, em adição
aos casos de exigência legal.

Artigo 28 – Nos casos previstos no artigo 27 acima, a Diretoria Executiva reunir-se-á na sede da
Companhia, ordinariamente, sempre que necessário for e regularmente convocada, por escrito, pelo
Diretor Presidente, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, sendo que será considerada
regularmente instalada a reunião de Diretoria em que todos os diretores estiverem presentes,
independente de convocação.

Parágrafo 1º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou facsímile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado,
com prova de recebimento pelo Diretor Presidente. O Diretor ausente poderá também ser
representado nas reuniões da Diretoria por outro Diretor indicado por escrito, o qual, além do
seu próprio voto, expressará o voto do Diretor ausente.

Parágrafo 2º - 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 no caso de licença
concedida pela própria Diretoria.

Parágrafo 3º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença
pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem
remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile
ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 4º - Ao término da reunião deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos
os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro
de Atas da Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da
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reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo 1º deste artigo,
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta,
fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada
ao Livro logo após a transcrição da ata.

Parágrafo 5º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos
dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 24,
parágrafo 1º deste Estatuto Social. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor
Presidente o voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 29 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes
ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação, as prescrições legais pertinentes
e as disposições do presente Estatuto Social.

Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas com observância aos prazos legais
aplicáveis. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer membro do Conselho de
Administração ou, na ausência destes, por aquele escolhido entre os presentes, acionista ou não
e secretariadas por um representante escolhido pelo Presidente da Assembleia dentre os
presentes à reunião.

Parágrafo 2º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão
da Companhia, salvo quando a lei exigir quórum mais elevado e observadas as disposições deste
Estatuto Social e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.

Artigo 30 - Para tomar parte na Assembleia Geral, solicita-se ao acionista apresentar, até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data da realização da respectiva Assembleia: (i) comprovante expedido pela
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8371720 em 15/02/2021 da Empresa HOSPITAL MATER DEI S/A, Nire 31300039315 e protocolo 212236598 11/02/2021. Autenticação: 57E49FB7DCFB605A7D67DD5C9CDD1A96F2DBC1FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
248 21/223.659-8 e o código de segurança Bje4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 24/42

órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (ii)
instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social, na hipótese
de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia
Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.

Parágrafo 1º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador
constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os
condôminos.

Parágrafo 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas
em lei e serão tomadas por maioria absoluta de votos entre os presentes, não se computando os
votos em branco.

Parágrafo 3º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos
ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas,
observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 31 - A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive do direito de
voto, do acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei das Sociedades por
Ações, por sua regulamentação ou por este Estatuto Social.

Parágrafo 1º - Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos direitos políticos do
acionista estabelecer, além de outros aspectos, o alcance da suspensão, sendo vedada a
suspensão dos direitos de fiscalização e de pedido de informações assegurados em lei.

Parágrafo 2º - A suspensão de direitos cessará logo que regularizada a obrigação que tenha dado
causa à referida suspensão.

Parágrafo 3º - O pedido de convocação da Assembleia Geral para a suspensão de direitos de
acionista deverá indicar a obrigação descumprida e a identificação do acionista inadimplente.

Artigo 32 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei e em outras
disposições do presente Estatuto Social:
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a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
b) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, quando instalado;
c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
d) reformar o Estatuto Social;
e) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, ou emissão de ações ou outros valores
mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia, exceto quando em
conformidade com o disposto no artigo 6º deste Estatuto Social;
f) suspender o exercício de direitos dos acionistas, nos termos do artigo 120 da Lei das
Sociedades por Ações;
g) deliberar sobre a obtenção e o cancelamento de registro de companhia aberta na CVM;
h) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação; e
i) aprovar a realização de operações de fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações
envolvendo a Companhia.

CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 33 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando
instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou
não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia
será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.
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Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição
do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no
Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, imediatamente após a posse no
cargo, comunicar à B3 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da
Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive derivativos.

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal elegerão seu Presidente na primeira reunião do
Conselho Fiscal a ser realizada após a sua instalação.

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.

Parágrafo 5º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para
proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Parágrafo 6º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia
aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista
ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista
controlador ou sociedade controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de
membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador
ou sociedade controlada de concorrente.

Artigo 34 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário
e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria
dos seus membros.
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Parágrafo 3º - Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência,
admitida a gravação e a degravação das mesmas. Tal participação será considerada presença
pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho Fiscal que participarem
remotamente da reunião poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou
fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, devendo a cópia dos mesmos serem
arquivados junto ao livro próprio da Companhia

Parágrafo 4º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros
presentes.

CAPÍTULO VI
EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÕES DE
LUCROS

Artigo 35 - O exercício fiscal terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras.

Parágrafo único - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre
capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no Artigo 36 abaixo.

Artigo 36 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro.

Parágrafo 1º - Do saldo remanescente do lucro líquido a Assembleia Geral poderá atribuir aos
Administradores uma participação no resultado de acordo com a política de remuneração
aprovada pelo Conselho de Administração. Em qualquer caso, é condição para pagamento de
tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 2º
deste artigo.

Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
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a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. 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;

b) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos
acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo e no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações;

c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação
de reserva para contingências nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

d) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades
por Ações;

e) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições
legais.

Parágrafo 3º - A Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de
Investimentos”, que terá por finalidade o reforço de caixa para condução dos negócios da
Companhia, bem como possibilitar o crescimento orgânico da Companhia, e que será
constituída por até 100% (cem por cento) do saldo remanescente do lucro líquido, após as
deduções e destinações legais e estatutárias, especialmente, aquelas estabelecidas no parágrafo
1º acima, salvo se de outra forma deliberado pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral,
conforme aplicável. O limite máximo para a constituição da Reserva de Investimentos será o
montante correspondente ao valor do capital social da Companhia subtraído dos saldos das
demais reservas de lucros da Companhia, nos termos do artigo 199 da Lei das Sociedades por
Ações, sendo que, atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do
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excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.

Parágrafo 4º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo mínimo
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuídos ou
acrescidos os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii)
importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores, (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros
a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das
Sociedades por Ações. O valor do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do
lucro líquido realizado, nos termos da lei.

Parágrafo 5º - O dividendo previsto no parágrafo 4º deste Artigo 36 não será obrigatório no
exercício social em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária
ser o pagamento desse dividendo incompatível com a situação financeira da Companhia.

Artigo 37 - Por proposta da Diretoria Executiva, 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.

Parágrafo 1º - 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.

Parágrafo 2º - 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 38 - A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar,
por deliberação do Conselho de Administração:
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a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em
balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;
b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 06 (seis) meses, ou juros sobre capital
próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo
pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e

c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados
ao valor do dividendo obrigatório, se houver.

Artigo 39 - 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 40 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos,
contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da
Companhia.

CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA
ABERTA E
SAÍDA DO NOVO MERCADO

Artigo 41 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”),
tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando
as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do
Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista alienante.

Parágrafo 1º - Para os fins deste Artigo 40, entende-se por “controle” e seus termos correlatos
o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o
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funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida.

Parágrafo 2º - Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a
demonstração justificada desse valor.

Artigo 42 - Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da subsequente realização
de oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo 40 acima, o adquirente do controle, quando
necessário, deverá tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco
por cento) do total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 18 (dezoito) meses
subsequentes à aquisição do controle.

Artigo 43 - Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo acionista controlador ou pela
Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a
ser ofertado deverá corresponder ao preço justo apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas
legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 44 - A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários,
incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à
negociação nos mercados organizados administrados pela B3.

Artigo 45 - O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá satisfazer
os requisitos da Lei das Sociedades por Ações e das demais normas, regulamentos e leis aplicáveis.

Artigo 46 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a
mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas
as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da
oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.

Artigo 47 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição
de ações prevista neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação
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emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e,
conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da
obrigação de realizar a oferta pública de aquisição de ações até que seja concluída, com observância
das regras aplicáveis.

CAPÍTULO VIII
JUÍZO ARBITRAL

Artigo 48 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal (se
instalado), efetivos e suplentes, 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, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, dos regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação do Novo Mercado.

CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Artigo 49 - A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral
determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que funcionará durante o
período de liquidação.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 50 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8371720 em 15/02/2021 da Empresa HOSPITAL MATER DEI S/A, Nire 31300039315 e protocolo 212236598 11/02/2021. Autenticação: 57E49FB7DCFB605A7D67DD5C9CDD1A96F2DBC1FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
257 21/223.659-8 e o código de segurança Bje4 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 33/42

no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à
transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações
e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo
de acionistas.

Parágrafo Único - A Companhia deverá providenciar e completar, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do pedido feito pelo acionista, o arquivamento de acordos de acionistas na sede da
Companhia, bem como a averbação de suas obrigações ou ônus nos livros de registros da
Companhia.

Artigo 51 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pelo Conselho de Administração
e regulados de acordo com o que preceitua as normas e legislação aplicável.

Artigo 52 - 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.

Artigo 53 - As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como aquelas que mencionam o
Regulamento do Novo Mercado, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de
início de distribuição pública, referente à primeira oferta pública de ações de emissão da Companhia
e à adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado da B3.

ΎΎΎΎ

Este Estatuto Social é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10
de fevereiro de 2021.

Belo Horizonte - MG, 10 de fevereiro de 2021.

Assinam digitalmente,

Henrique Moraes Salvador Silva
Diretor Presidente

José Salvador Silva
Presidente do Conselho de Administração
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Anexo I I


HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315


PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES APROVADO PELA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO
DE 2021.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
10 de fevereiro de 2021

O presente Plano de Opções de Compra de Ações (“Plano”) do HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Companhia”) foi
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 10 de fevereiro de 2021.
CAPÍTULO 1.

OBJETIVOS DOS PROGRAMAS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES

1.1.

Este Plano estabelece as condições para a outorga, pela Companhia, de opções de compra de ações ordinárias de
sua emissão (“Opção” ou “Opções”), observado os termos e condições do seu Estatuto Social, por meio de
Programas de Opções de Compra de Ações, a serem implementados pelo Conselho de Administração da
Companhia (“Conselho de Administração”).

1.2.

Os Programas de Opções de Compra de Ações a serem implementados pelo Conselho de Administração têm
como objetivo incentivar a integração e alinhamento dos colaboradores, parceiros estratégicos e consultores da
Companhia e das suas controladas e coligadas (inseridas no conceito de Companhia para os fins deste Plano)
(“Participantes”), dando-lhes a oportunidade de se tornar acionistas da Companhia, compartilhando o sucesso
do atingimento de seus objetivos sociais, bem como os riscos inerentes ao mercado de capitais e ao seu negócio.

CAPÍTULO 2.

ADMINISTRAÇÃO DOS PROGRAMAS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES

2.1.

Os Programas de Opções de Compra de Ações que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano, pelo Conselho
de Administração, serão administrados pelo próprio Conselho de Administração, sendo todas as decisões
relativas ao Plano e aos Programas de Opções de Compra de Ações aprovadas por este órgão.

2.2.

As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas nos termos do Estatuto Social da Companhia e
terão caráter vinculante para os Participantes, delas não cabendo qualquer recurso, a menos que sejam contrárias
aos termos e condições estabelecidos neste Plano, no Estatuto Social da Companhia ou na legislação aplicável.

2.3.

O Conselho de Administração estará sujeito aos limites e condições estabelecidos neste Plano, no Estatuto Social
da Companhia e na legislação aplicável e deverá respeitar as diretrizes da Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia.

2.4.

O Conselho de Administração terá total autonomia na administração e estruturação dos termos e condições dos
Programas de Opções de Compra de Ações, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: (a) tomar as
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medidas necessárias para a administração dos Programas de Opções de Compra de Ações, inclusive quanto à
interpretação e aplicação das suas disposições, termos e condições; (b) decidir quanto às datas de outorga das
Opções, ao volume de Opções a ser outorgado, observado os termos deste Plano, ao Preço de Exercício das
Opções, observado os termos deste Plano, aos prazos de carência para o exercício das Opções, ao valor justo das
Opções, conforme o caso, com base no modelo de precificação de Opções de Black & Scholes ou outro modelo
similar, no momento da outorga efetiva das Opções, aos prazos para o exercício das Opções, às normas sobre
transferência das Opções em caso de sucessão, às regras de restrição à venda das ações adquiridas em razão do
exercício das Opções, bem como àqueles a quem as Opções serão outorgadas (“Participantes”); (c) aprovar os
Programas de Opções de Compra de Ações a serem instituídos no âmbito deste Plano, bem como seus respectivos
regulamentos, contratos e eventuais aditamentos; (d) deliberar sobre a emissão de novas ações da Companhia,
dentro do limite de seu capital autorizado, para cumprimento do estabelecido neste Plano e nos Programas de
Opções de Compra de Ações; (e) alterar a data de exercício das Opções definidas nos respectivos Programas de
Opções de Compra de Ações; (f) modificar as condições dos regulamentos e dos contratos dos Programas de
Opções de Compra de Ações na medida em que os direitos dos Participantes não sejam prejudicados, excluídas
dessa limitação adaptações que vierem a ser realizadas pelo Conselho de Administração em decorrência de
alterações implementadas na legislação pertinente; (g) alterar ou extinguir os Programas de Opções de Compra
de Ações; (h) analisar casos excepcionais relacionados a este Plano e aos Programas de Opções de Compra de
Ações; e (i) deliberar sobre quaisquer outros termos e condições que não estejam em desacordo com o Plano.

2.5.

Nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá, excetuados os ajustes permitidos neste Plano e nos
Programas de Opções de Compra de Ações: (a) alterar as disposições relativas à habilitação dos Participantes
para participação nos Programas de Opções de Compra de Ações; ou (b) sem o consentimento do titular, alterar
ou prejudicar direitos ou obrigações decorrentes de qualquer outorgas já existentes.

CAPÍTULO 3.

PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES

3.1.

Serão elegíveis à outorga de Opções no âmbito deste Plano os Participantes que venham a ser indicados a critério
exclusivo do Conselho de Administração ("Elegíveis").

3.2.

O Conselho de Administração selecionará, a seu exclusivo critério, os Participantes que farão jus à outorga das
Opções em cada Programa de Opções de Compra de Ações, dentre os Elegíveis a participar deste Plano, nos
termos da Cláusula 3.1 acima.

3.3.

O Conselho de Administração não poderá, em qualquer hipótese, conferir aos Participantes direitos que
assegurem (i) sua reeleição ou permanência na administração da Companhia até o término de seu mandato, (ii)
impeçam sua destituição a qualquer tempo pela Companhia ou assegurem sua permanência como empregado da
Companhia, ou (iii) impeçam a rescisão da sua relação contratual, conforme o caso.

CAPÍTULO 4.
4.1.

AÇÕES OBJETO DOS PROGRAMAS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES

As Opções outorgadas no âmbito deste Plano e dos Programas de Opções de Compra de Ações não poderão
ultrapassar o limite máximo de 3,0% (três por cento) do total de ações ordinárias do capital social subscrito e
integralizado da Companhia, conforme alterado de tempos em tempos.

4.1.1.

O limite previsto na Cláusula 4.1 acima somente poderá ser alterado mediante deliberação da
Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
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4.2.

As ações objeto das Opções serão provenientes, conforme venha a ser deliberado pelo Conselho de
Administração: (i) da emissão de novas ações, dentro do limite do capital autorizado da Companhia; e/ou (ii) de
ações mantidas em tesouraria, se disponíveis.

4.3.

Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício das Opções, nos termos
do artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.

CAPÍTULO 5.

OUTORGA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES

5.1.

Os Programas de Opções de Compra de Ações serão aprovados pelo Conselho de Administração em
conformidade com as necessidades da Companhia, e seus termos e condições serão definidos pelo Conselho de
Administração, nos limites deste Plano.

5.2.

A outorga das Opções aos Participantes far-se-á por meio da celebração de contratos entre a Companhia e os
Participantes, que fixarão os termos e as condições das Opções, conforme os Programas de Opções de Compra
de Ações.

5.3.

A assinatura do contrato implicará na aceitação, pelo Participante, das condições deste Plano e do respectivo
Programa de Opções de Compra de Ações.

CAPÍTULO 6.
6.1.

PREÇO DE EXERCÍCIO

O preço de exercício das Opções para a subscrição ou aquisição das ações pelos Participantes será determinado
pelo Conselho de Administração, quando da aprovação de cada Programa de Opções de Compra de Ações
(“Preço de Exercício”).

CAPÍTULO 7.

EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES

7.1.

Exceto por deliberação em contrário do Conselho de Administração, a obtenção do direito ao exercício das
Opções dar-se-á nos períodos, percentuais e condições definidos nos regulamentos de cada Programa de Opções
de Compra de Ações.

7.2.

Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas aplicáveis às
companhias abertas e àquelas estabelecidas pela Companhia.

CAPÍTULO 8.
8.1.

O pagamento do Preço de Exercício das Opções por ação será feito pelos Participantes nas condições
determinadas nos regulamentos de cada Programa de Opções de Compra de Ações.

CAPÍTULO 9.
9.1.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS OPÇÕES PELOS PARTICIPANTES

As Opções outorgadas nos termos dos respectivos Programas de Opções de Compra de Ações não poderão ser
alienadas ou oneradas, de maneira direta ou indireta, pelos Participantes, exceto se o Conselho de Administração
deliberar em sentido contrário.

CAPÍTULO 10.

REGRAS APLICÁVEIS EM CASO DE RESCISÃO, FALECIMENTO, INVALIDEZ,
APOSENTADORIA, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
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10.1.

O Conselho de Administração terá amplos poderes para definir as regras, consequências e procedimentos
relativos à manutenção ou perda de direitos relativos às Opções pelos Participantes em caso de (i) rescisão
contratual, com justo motivo ou sem justo motivo, conforme o caso aplicável a cada Participante; (ii)
falecimento; (iii) invalidez permanente; (iv) aposentadoria; ou (v) dissolução e/ou liquidação da Companhia.

CAPÍTULO 11.

DIREITOS DOS PARTICIPANTES

11.1

Os direitos dos Participantes com relação a cada Programa de Opções de Compra de Ações serão estabelecidos
por deliberação do Conselho de Administração.

11.2

O Participante somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista a partir do momento da
aquisição efetiva das ações e nenhuma ação será entregue ao Participante em decorrência do exercício das
Opções a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas pelo
Participante.

CAPÍTULO 12.

DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1.

Este Plano entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e poderá
ser terminado, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia ou do Conselho
de Administração.

12.2.

O término da vigência deste Plano não afetará a eficácia das Opções já outorgadas e ainda em vigor, nos termos
dos respectivos Programas de Opções de Compra de Ações.

12.3.

Este Plano, bem como os Programas de Opções de Compra de Ações, não impedirão qualquer operação e/ou
reorganização societária que vier a envolver a Companhia e/ou as sociedades do grupo econômico da Companhia
ou qualquer outra operação societária, devendo o Conselho de Administração determinar e realizar os ajustes
cabíveis nos respectivos Programas de Opções de Compra de Ações e seus respectivos contratos.

12.4.

Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em razão
de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá informar
aos Participantes por escrito o ajuste correspondente ao número, espécie e/ou classe das Opções ou ações objeto
de cada Programa de Opções de Compra de Ações concedidos e em vigor.

12.5.

O Conselho de Administração será competente para dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas
gerais estabelecidas neste Plano, sendo que, no caso de conflito entre as disposições deste Plano e dos
regulamentos dos Programa de Opções de Compra de Ações e seus contratos, prevalecerão as disposições deste
Plano.

12.6.

Conforme aplicável, as Opções a serem concedidas pela Companhia aos Participantes no âmbito deste Plano e
dos Programas Opção de Compra de Ações estarão sujeitas à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da
Companhia do montante global ou individual da remuneração dos administradores para o respectivo exercício
social, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.

*****
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL
Eu, LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 30315, expedida em
23/09/2009, inscrito no CPF nº 207.761.016-68, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções
administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s)
original(ais).
Documento(s) apresentado(s):
1. AGE E ESTATUTO - 36
p
á
g
i
n
a
(
s
)
Belo Horizonte/MG , 12 de fevereiro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOSPITAL MATER DEI S/A, de NIRE
3130003931-5 e protocolado sob o número 21/223.659-8 em 11/02/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 8371720, em 15/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Kenia Mota Santos Machado.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado
o
sitio
eletrônico
do
Portal
de
Serviços
/
Validar
Documentos
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portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
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Assinante(s)
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496.200.026-87

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

001.560.946-49

JOSE SALVADOR SILVA

Declaração Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

207.761.016-68

LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a)
Público(a), em 15/02/2021, às 15:17 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg
informando o número do protocolo 21/223.659-8.
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873.638.956-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA, QUE APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO

267

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

268

HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2021

1. Data, hora e local: Realizada em [•] de [•] de 2021, às [•], na sede social do Hospital
Mater Dei S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, Bairro Santo
Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
2. Presença, quórum e convocação: Dispensada a convocação, por estar presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidida pelo Sr. [•] (“Presidente”) e secretariada pela Sra. [•] (“Secretária”),
conforme indicação do Presidente.
4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre: (i) aprovação do preço da oferta das ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Ações”) no
âmbito da oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado,
em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais
normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, cuja realização
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em [•] de [•] de
2021, que compreenderá a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Companhia (“Oferta”); (ii) aprovação do aumento de capital em decorrência
da Oferta; (iii) verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da
Oferta, bem como a homologação do aumento do capital social da Companhia; (iv)
aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum; e (v) autorização para
que os diretores pratiquem todos os atos necessários para conclusão da Oferta.
5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os
Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade:
5.1 Aprovar o preço de R$[•] ([•]) por Ação, no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”), o
qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento realizado pelos coordenadores da Oferta ("Procedimento de Bookbuilding"),
e teve como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com base nas
1
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indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding
sendo, portanto, realizado em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1 º, e no
artigo 44, ambos da Instrução CVM 400, e no inciso III do artigo 170 da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista que tal preço não promoverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia.
5.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, que passará de R$[•] ([•]) para R$[•] ([•]), um aumento, portanto, no montante
de R$[•] ([•]), mediante a emissão, em decorrência da Oferta, de [•] ([•]) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$[•] ([•])
com exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na sua subscrição,
em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, da Lei das Sociedades por
Ações e nos termos do parágrafo 1º, artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
5.3 Aprovar: (a) a verificação da subscrição de [•] ([•]) Ações, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, distribuídas no âmbito da Oferta,
correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital realizado
no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado; e, consequentemente, (b) a
homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de R$[•] ([•]), dividido
em [•] ([•]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As Ações
conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no estatuto
social da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo
Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes: (i) direito
de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de emissão
da Companhia corresponde a um voto; (ii) observadas as disposições aplicáveis da Lei das
Sociedades por Ações, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada
exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos
do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, bem como ao recebimento de dividendos
adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de administração, conforme aplicável;
(iii) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos eventuais acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação,
direta ou indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado aos eventuais acionistas controladores (tag
along); (iv) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta
pública de aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas
2
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controladores da Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta
ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada
e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
eventuais acionistas controladores; (v) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas
terão direito de participar do acervo da Companhia, na proporção da sua participação no
capital social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; (vi)
direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso
IV, da Lei das Sociedades por Ações; (vii) direito integral ao recebimento de dividendos e
demais distribuições pertinentes às ações ordinárias de emissão da Companhia que vierem
a ser declarados pela Companhia; e (viii) todos os demais direitos assegurados às ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Novo
Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações.
5.4 Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na
Oferta.
5.5 Autorizar que a diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os
atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, a
diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, tomar todas as
providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização e conclusão da Oferta,
conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados
quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações,
notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou
apropriados para a realização da Oferta.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: [•], Presidente; [•], Secretário.
Conselheiros: [•].
Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.
Belo Horizonte, [•] de [•] de 2021.

[•]
Presidente

[•]
Secretário
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Hospital Mater Dei S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Hospital Mater Dei S.A. ("Companhia"), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital Mater Dei S.A. em 31 de dezembro de
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 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". Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 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 (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido

PricewaterhouseCoopers, Rua dos Inconfidentes 911, 17o e 18o, Belo Horizonte, MG, Brasil, 30140-128, Caixa Postal 289,
T: +55 (31) 3269 1500, www.pwc.com.br
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Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi planejada e executada considerando
que as operações da Companhia permaneceram substancialmente consistentes com as operações do
exercício anterior. Considerando esse contexto, nossa estratégia de auditoria e a definição dos Principais
Assuntos de Auditoria mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles definidos no exercício anterior.
Em 2020, a Companhia procedeu à cisão parcial do seu patrimônio líquido (ativos imobilizados), seguido
de incorporação ao patrimônio líquido da sua controladora, o que resultou em quebra de cláusulas
contratuais e, consequentemente, a reclassificação de parcela substancial de financiamentos para o passivo
circulante. Adicionalmente, foi celebrado contratos de arrendamento de determinados bens cindidos. Os
eventos relacionados com estas transações se constituiram em dois novos PAAs no exercício findo em 31
de dezembro de 2020.
Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
Reconhecimento de receitas (Notas
explicativas 3.14 e 19)
A Companhia atua no provimento de serviços de
saúde, os quais envolvem a prestação de serviços
hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, hotelaria,
e de diagnóstico, bem como o uso de medicamentos
e materiais hospitalares.

Nossos procedimentos de auditoria
compreenderam, entre outros, o entendimento com
os responsáveis da administração acerca dos
principais controles utilizados na apuração das
contas médicas com vistas ao reconhecimento da
receita no período correto. Adicionalmente,
O reconhecimento das receitas implica na adequada avaliamos os critérios empregados na elaboração da
apuração das contas hospitalares, faturadas e não
estimativa de provisão de glosas, com base no
faturadas, bem como em determinar a dedução das histórico de perdas efetivas. Obtivemos ainda o
estimativas de glosas sobre os serviços prestados e entendimento de como os efeitos econômicos
medicamentos e materiais hospitalares aplicados,
resultantes da pandemia do Covid 19 impactaram o
decorrentes de questionamentos por parte de
volume de glosas (componente variável) aplicadas
clientes operadoras de planos de saúde, alegando
pelos convênios nas contas médicas e de perdas
não serem devidos, parcial ou totalmente.
esperadas em contas a receber (risco de crédito).
O grande volume de contas hospitalares e a
diversidade de serviços e insumos aplicados, bem
como o fato de haver prestação de serviço em curso
na data das demonstrações financeiras, requerem
que a Companhia possua controles detalhados que
lhes permitam apropriar a receita no período
correto.
Adicionalmente, o reconhecimento da receita
também envolve um componente de consideração
variável relativo às glosas. Portanto, a receita é
mensurada somente na medida em que for
altamente provável que uma reversão significativa
no valor das receitas acumuladas reconhecidas, não
deva ocorrer, o que envolve o exercício de

A partir do entendimento e testes específicos,
concluímos pela efetividade dos controles gerais de
tecnologia da informação, o que nos permitiu
realizar testes sobre os controles das transações de
receitas. Esses testes de controles compreenderam
a verificação da integridade das datas de cadastro e
alta de pacientes e a verificação da acuracidade dos
preços incluídos nas contas hospitalares com base
na tabela de preços vigentes.
Realizamos testes de transações e saldos que
compreenderam: (i) a confirmação de saldos de
contas a receber, selecionados em bases amostrais,
e, quando não recebidas as respostas, teste
alternativo contemplando a verificação suporte da
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
julgamento para a determinação de estimativa
contábil com base na experiência histórica.

remessa correspondente e, quando aplicável, de
liquidação subsequente dos saldos; (ii) a seleção,
em bases amostrais, de contas hospitalares nos
registros de receita para verificação de sua inclusão
em uma remessa para plano de saúde, o confronto
dessa remessa com a nota fiscal emitida e, quando
aplicável, a correspondente liquidação financeira
subsequente; e (iii) recálculo das deduções com
impostos sobre a receita bruta.
Também obtivemos os relatórios detalhados de
contas hospitalares no final do exercício e
verificamos o critério de reconhecimento da receita
no período correto com base na data de prestação
dos serviços, bem como selecionamos, em bases
amostrais, contas hospitalares para verificação da
acuracidade das premissas empregadas pela
administração.
Por fim, quanto às provisões para glosas e para
créditos de liquidação duvidosa, obtivemos o
relatório da conta de recursos de glosas e das contas
a receber de clientes, por idade, analisamos o
comportamento dos saldos vencidos e a vencer e
comparamos com o valor das provisões
constituídas, com base no critério estabelecido pela
administração.
Nossos procedimentos de auditoria demonstraram
que os critérios e as premissas adotados pela
administração para a apuração da receita e o seu
reconhecimento no período correto, bem como as
correspondentes divulgações, são razoáveis e
consistentes com as informações e documentos
apresentados.

Passivos contingentes
(Notas explicativas 3.12 e 17)
A Companhia é parte em processos judiciais e
administrativos de natureza cível, trabalhista,
previdenciária e tributária, bem como possui outros
passivos contingentes, decorrentes do curso normal

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o entendimento dos controles internos
relevantes para identificar, avaliar e divulgar os
passivos contingentes. Para tanto, obtivemos cópia
4
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
de suas atividades.
A administração avalia periodicamente, com base
nas opiniões de seus assessores jurídicos, o
progresso dos processos, nas diversas instâncias
judiciais ou administrativas, com o propósito de
estimar os possíveis desfechos, e provisionar
aqueles considerados de perda provável e divulgar
aqueles considerados como de perda possível.

dos autos de infração para determinados processos
visando o entendimento dos argumentos da
autoridade fiscal.

Obtivemos confirmações dos assessores jurídicos
externos que patrocinam os processos judiciais e
administrativos, contemplando os prognósticos de
perda e a quantificação dos montantes estimados,
para avaliar a adequação do valor da provisão
constituída ou do valor divulgado, conforme
A determinação da probabilidade de êxito frente a
aplicável. Também, procedemos ao recálculo das
esses riscos contingentes, assim como a estimativa provisões constituídas considerando atualizações
de perdas prováveis esperadas, envolve julgamentos monetárias e encargos. Avaliamos também a
críticos por parte da administração da Companhia, adequação das divulgações efetuadas nas notas
pois dependem da evolução desses assuntos no
explicativas.
futuro, o que não está totalmente sob o controle da
administração.
Consideramos que os critérios e premissas adotados
pela administração para a determinação das
Nesse contexto, consideramos que esse tema
provisões para demandas judiciais e
permanece como um dos principais assuntos de
administrativas, bem como as divulgações
auditoria pois o desfecho desses processos nas
efetuadas, são consistentes com as avaliações dos
diversas esferas aplicáveis pode sofrer
assessores jurídicos.
desdobramentos diferentes do esperado pela
administração e seus assessores jurídicos e produzir
impacto imediato no resultado do exercício.

Reestruturação societária e quebra de
cláusulas restritivas (Notas explicativas 1.2,
5.2(ii), 15 e 28)
Com o intuito de promover uma reorganização dos
seus ativos,em 31 de outubro e em 31 de dezembro
de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram as
cisões parciais do seu patrimônio líquido,
representadas por certos ativos das suas atividades
operacionais.
Os contratos de financiamentos firmados para a
construção das unidades hospitalares Betim/
Contagem Contorno e Salvador (em construção),
apresentam cláusulas restritivas que requerem a
autorização prévia das instituições financeiras para
a realização de operações societárias que envolvam

Nossos procedimentos de auditoria
compreenderam a obtenção da documentação que
dispõe sobre as condições e aprova as cisões
patrimoniais, a qual compreende as atas das
reuniões do Conselho de Administração da
Companhia e das assembleias gerais
extraordinárias da Companhia e das empresas
controladoras, para as quais os acervos líquidos
foram vertidos.
Obtivemos ainda os laudos de avaliação, que
estabelecem o valor dos acervos líquidos cindidos
nas respectivas datas e também os Protocolos e
5
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA

cisão e locação, entre outros, dos bens financiados e Instrumentos de Justificação de Cisão Parcial da
dados em garantia. O descumprimento de qualquer Companhia, com base no seu valor contábil
um destes requisitos implica no vencimento
patrimonial.
antecipado da dívida.
A partir do entendimento desses atos, avaliamos os
Até 31 de dezembro de 2020, data destas
seus impactos vis-à-vis as cláusulas contratuais
demonstrações financeiras, a Companhia não havia contidas nos contratos de financiamento da
obtido a carta de anuência para realização da cisão Companhia e obtivemos cópia da documentação
parcial ocorrida e divulgada na Nota 1.2., o que a
relativa às anuências das instituições financeiras, as
obrigou a reclassificar parte substancial de seus
quais não haviam sido obtidas até 31 de dezembro
financiamentos para o passivo circulante, no
de 2020.
montante de R$ 173.253 mil.
Os procedimentos de auditoria demonstraram
Em 3 e 4 de fevereirto de 2021, foram obtidas as
que o reconhecimento e as correspondentes
cartas de anuência das respectivas instituições
divulgações das cisões são consistentes com as
financeiras, sem qualquer penalidade.
informações e documentos apresentados, bem
como os seus reflexos na apresentação e divulgação
Tendo em vista a magnitude dos montantes
dos empréstimos e financiamentos estão
envolvidos nessas transações e a relevância e
consistentes com suas condições contratuais e com
complexidade de seus impactos sobre a posição
os termos de anuência obtidos após o encerramento
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de
das demonstrações financeiras de 2020.
dezembro de 2020, consideramos esse assunto
como um dos principais assuntos de auditoria.

Contratos de arrendamento (Notas
explicativas 3.15 e 11)
Subsequentemente à reorganização dos seus ativos,
a Companhia e sua sociedade controladora
celebraram contratos de locação dos imóveis de três
unidades operacionais e outros imóveis de uso
administrativo, assistencial e laboratorial,
resultando no reconhecimento, em 31 de dezembro
de 2020, de um passivo de arrendamento e do
correspondente direito de uso dos ativos, em
conformidade com o pronunciamento CPC 6 (R2) Arrendamentos (IFRS 16 - Leases).

Nossos procedimentos de auditoria
compreenderam, entre outros: (i) a leitura e o
entendimento do contrato de arrendamento,
visando confirmar que o mesmo contém elementos
de arrendamento; (ii) a avaliação dos critérios
adotados pela administração para definição do
prazo contratual; (iii) a avaliação dos critérios
adotados pela administração para determinação da
taxa de desconto (taxa incremental de
financiamento) utilizada para a mensuração do
passivo de arrendamento; (iv) recálculo para
Consideramos esse assunto como um dos principais verificar o valor do passivo de arrendamento e do
assuntos de auditoria em função da relevância do
direito de uso dos ativos reconhecidos; (v) leitura e
valor dos ativos primeiramente cindidos e,
entendimento das divulgações e atendimento as
posteriormente, objeto de um contrato de
normas da Comissão de Valores Mobiliários em
arrendamento que resultou no reconhecimento de notas explicativas.
6
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
passivo de arrendamento e do direito de uso dos
ativos reconhecidos nas demonstrações financeiras
em montantes significativos, os quais envolvem o
uso de premissas com elevado nível de julgamento
(prazos de arrendamento, taxa incremental de juros
de financiamento, dentre outros aspectos).

Os nossos procedimentos de auditoria realizados
demonstraram que os critérios e as premissas
adotados pela administração no reconhecimento
dos contratos de arrendamento são razoáveis e as
divulgações em notas explicativas estão
consistentes com as informações obtidas em nosso
processo de auditoria.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 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, 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.

7

281

Hospital Mater Dei S.A.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 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, 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

8
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•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras 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.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021
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C
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Fábio Abreu de Paula
Contador CRC 1MG075204/O-0
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇAO
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração do Hospital Mater Dei S.A.
("Companhia" ou "Mater Dei") apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). A Companhia adotou todas as
normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC e pelo IASB e que são aplicáveis
às demonstrações financeiras findas de 31 de dezembro de 2020.


A REDE MATER DEI DE SAÚDE

O Mater Dei é uma Rede provedora de serviços de saúde no Brasil, que fornece serviços
hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, hotelaria, diagnóstico, entre outros. A Rede Mater Dei de
Saúde possui mais de 40 anos de experiência no setor de assistência médica e construiu uma
posição sólida no mercado em que atua, consolidando a sua reconhecida marca, “Mater Dei”, e
tornado seu nome uma referência da mais alta qualidade. Para comprovar a qualidade dos nossos
serviços, o Mater Dei possui as mais reconhecidas certificações internacionais, como a JCI (Joint
Commission International), em todas as unidades, ONA III (Organização Nacional de Acreditação),
entre outras.
A Companhia opera a maior rede de hospitais privados do Estado de Minas Gerais,
compreendendo 3 unidades hospitalares, sendo 2 localizadas na cidade de Belo Horizonte e 1 na
divisa entre os municípios de Betim e Contagem. Adicionalmente, estamos construindo nossa
primeira unidade hospitalar fora do Estado de Minas Gerais, localizada na cidade de Salvador,
Estado da Bahia, com previsão de início das operações no começo de 2022. Em 2019, as
unidades operacionais acumulam uma capacidade instalada de mais de 1.000 leitos, que será
acrescida de 370 leitos referente à unidade de Salvador.
A seguir, esse relatório apresentará os resultados financeiros da Rede Mater Dei de Saúde
compreendido entre o ano que se inicia em 1º de janeiro de 2020 e termina em 31 de dezembro
de 2020.


ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

No exercício de 2020, a pandemia da COVID-19 resultou em incertezas macroeconômicas,
volatilidade e alterações significativas no mercado, incluindo no setor da Companhia. Em resposta
à pandemia da COVID-19, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou
retardar a propagação da COVID-19, incluindo restrições à circulação de pessoas e medidas de
distanciamento social, que até hoje continuam e podem continuar por um período significativo. A
pandemia da COVID-19 também resultou em volatilidade substancial nos maiores mercados
financeiros e indicadores econômicos no mundo e no Brasil, incluindo taxas de câmbio, taxas de
juros e spreads de crédito.
As operações da Companhia foram impactadas principalmente pelo cancelamento de
procedimentos eletivos e menor fluxo de pessoas nos hospitais desde o início da pandemia no
Brasil, em meados de março de 2020. Impacto que, a partir dos meses seguintes foi se
regularizando, gradativamente, com a retomada dos procedimentos eletivos e normalização do
comportamento humano.
Esse comportamento da demanda e as oscilações dos serviços hospitalares, foram refletidos no
resultado operacional da Companhia no exercício de 2020. Apresentamos a seguir as variações
financeiras e econômicas.
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HIGHLIGHTS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

2020

2019

∆%

Receita líquida

717,9

732,6

-2,0%

Custos dos serviços prestados

-427,8

-397,0

7,8%

Lucro bruto

290,1

335,7

-13,6%

Resultado financeiro

-14,0

0,1

-10200,7%

Lucro líquido

72,6

138,1

-47,4%

Geração de caixa operacional

80,1

100,9

-20,7%

Dívida líquida

-28,6

-70,4

-59,4%

R$ Milhões

RECEITA LÍQUIDA
A Receita de serviços hospitalares no exercício finalizado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$
717,9 milhões, uma redução de 2,0% comparado ao exercício anterior. O motivo dessa redução
foi, principalmente, a pandemia causada pelo covid-19 que iniciou a afetar de forma mais
significativa nossa receita a partir da última semana de março de 2020.
O cancelamento dos procedimentos eletivos, em conjunto com o receio da população em geral de
manter contato próximo com indivíduos infectados pelo COVID-19, aliado às medidas de
distanciamento social adotadas desde março de 2020, foram responsáveis pela redução do
volume de atendimentos em nossos estabelecimentos de saúde a partir deste mês, especialmente
em serviços de saúde com maior valor agregado, como as cirurgias eletivas, atendimentos de
emergência e exames laboratoriais de análises clínicas e de imagem.
A recuperação do volume da receita foi observada a partir do mês de maio de 2020, com o retorno
gradativo dos pacientes eletivos e dos atendimentos no pronto socorro, de forma a encerrar o
último trimestre de 2020, com o volume de receita esperado para esse período.
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Os custos dos serviços prestados são compostos, principalmente, pelas contas de pessoal,
materiais e medicamentos, serviços de terceiros, repasse médicos, depreciação e amortização,
entre outros. No exercício finalizado em 31 de dezembro de 2020, o custo foi de R$ 427,8 milhões,
um aumento de 7,8% quando comparado ao exercício do ano anterior, principalmente em virtude
da flutuação de demanda por serviços médicos durante o exercício e um desbalanceamento na
relação oferta e demanda ocasionada pela pandemia do Covid-19.
A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus trouxe um desbalanceamento na relação oferta e
demanda de vários itens amplamente utilizados na operação hospitalar, causando o aumento em
seus valores unitários, como, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual, que também
se tornaram ainda mais utilizados.
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LUCRO BRUTO
O lucro bruto da Companhia reduziu 13,6%, ou R$45,6 milhões, de R$335,7 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$290,1 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020. A redução do lucro bruto é decorrente da redução da
receita líquida e do aumento dos custos dos serviços prestados explicada na seção anterior.
RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro, líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2020 foi negativo em R$14,0
milhões, contra um resultado financeiro, líquido positivo em 31 de dezembro de 2019 em R$0,1
milhões. Os principais destaques foram (i) baixa performance das aplicações financeiras de curto
prazo em 2020, diante de um excelente rendimento em 2019, e (ii) aumento dos juros de
empréstimos e financiamentos em decorrência de novos financiamentos e, também, suspensão de
capitalização de juros do financiamento da obra de Unidade Betim-Contagem, conforme previsto
nas normas contábeis.
LUCRO LÍQUIDO
Em razão dos fatores mencionados acima, sobretudo, os impactos derivados da pandemia, o lucro
líquido da Companhia reduziu 47,4%, ou R$65,5 milhões, de R$138,1 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$72,6 milhões, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020.

GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia gerou de suas
operações, R$80,1 milhões de caixa líquido, uma redução de 20,7% ou R$20,9 milhões, em
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em que a Companhia gerou
caixa líquido de R$100,9 milhões de suas atividades operacionais. Essa variação foi decorrente
principalmente pela redução do resultado operacional da Companhia causada pelos impactos da
COVID-19 nas atividades operacionais da Companhia.



RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Para o Mater Dei, o desenvolvimento sustentável é alcançado quando seu negócio gera valor para
todos os stakeholders: pacientes, corpo clínico, operadoras, fornecedores, acionistas e
colaboradores, e apoia o fortalecimento social e ambiental. O Mater Dei preza pela manutenção e
melhoria da saúde em toda sua área de influência, pela segurança de seus colaboradores e
comunidades vizinhas, pela responsabilidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico das
regiões onde opera, por meio de uma gestão consciente e responsável, de ações empresariais
voluntárias e de parcerias intersetoriais.
O Mater Dei se compromete em desenvolver continuamente as competências de seu capital
humano nas questões sociais e ambientais e envolver os seus stakeholders na construção de um
cenário adequado aos seus desafios como uma instituição defensora da saúde e da vida.
A estrutura hospitalar, que oferece uma diversa gama de serviços complexos durante as 24horas
do dia, envolve atividades com potencial geração de impactos ambientais com o consumo de
água, energia e a geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos. Para mitigar os impactos, o
Mater Dei possui várias iniciativas de ações que envolvem a redução dos consumos.
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Como forma de evitar quaisquer impactos socioambientais, monitoramos frequentemente nossos
indicadores e possuímos reuniões de análises críticas regularmente para detectar desvios de
metas e direcionar a implantação de medidas corretivas e preventivas.
Os hospitais do Mater Dei geraram em 2019 aproximadamente 1469 toneladas de resíduos, sendo
267 toneladas de infectantes, perfurocortantes e químicos e 1202 toneladas de comuns.
Uma das iniciativas recentes da Rede Mater Dei que se destacou foi apresentada em 2018 no
Congresso Nacional de Hospitais Privados – Conahp. Na ocasião, a Associação Nacional de
Hospitais Privados - ANAHP recebeu diversos cases de hospitais de todo país, reunindo as
melhores práticas alcançadas pelas instituições associadas no que tange a eficiência assistencial,
operacional e de governança no Manual de Efetividade e Práticas Contra o Desperdício. O case
apresentado pelo Mater Dei de Saúde acarretou a redução do consumo de água em quase 30%
na Rede e a redução de energia elétrica em quase 6% na Unidade da Contorno.
Os novos empreendimentos da Rede Mater Dei de Saúde seguem os mais modernos e
qualificados conceitos de sustentabilidade, como sistemas de climatização híbrida, equipamentos
com o mais alto grau de eficiência em termos de consumo de energia, sistemas com
reaproveitamento de água para irrigação de jardins, limpeza de estacionamento, entre outros. Não
obstante, em virtude das constantes renovações tecnológicas, frequentemente investimos para
aumentar nossa eficiência energética.
As diretrizes ambientais aplicam-se a todas as unidades hospitalares e áreas corporativas da
Rede Mater Dei de Saúde e deverão ser cumpridos por todos os colaboradores, diretos ou
indiretos. Nossa Política Ambiental, endossada pela alta gestão da companhia, documenta as
principais diretrizes que sintetizam o compromisso com as questões ambientais.



RECURSOS HUMANOS

A Rede Mater Dei possui mais de 3.500 colaboradores empregados nas suas unidades
operacionais e administrativas. Nossa gestão de recursos humanos apoiou-se em uma série de
iniciativas e programas bem sucedidos, dedicados à formação, desenvolvimento e retenção de
capital humano alinhados às estratégias do negócio. Nossas práticas de remuneração e benefícios
seguem as referências do mercado e estão em conformidade com a legislação brasileira.
Além de remuneração fixa, dispomos de sistema de remuneração variável, em decorrência de
metas de desempenho, separados em 2 tipos: (i) Programa de Participação de Lucros e
Resultados (PLR), desenvolvido a partir do planejamento estratégico, com metas coletivas
setoriais que integram os desafios estratégicos de cada gestor e funcionário, e (ii) Bônus por
performance dos executivos, formada a partir de um conjunto de metas alinhadas com o
planejamento estratégico da empresa.
A nossa gestão de desempenho é baseada no modelo de avaliação de competências, que
consiste na avaliação de aspectos técnicos e comportamentais alinhados com as nossas
estratégias. As avaliações são realizadas anualmente e aplicadas a todos os nossos
colaboradores, elas contemplam reuniões de feedback e ações de capacitação e desenvolvimento
a fim de promover o aprimoramento do desempenho dos colaboradores, canalizando esforços
para alcançar objetivos e resultados que garantam rentabilidade, sustentabilidade, competitividade
e geração de valor.
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COVID-19

No final de 2019, a COVID-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan, China. Em 11 de março
de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como uma pandemia em
decorrência de sua disseminação global. A pandemia da COVID-19 resultou em incertezas
macroeconômicas, volatilidade e alterações significativas no mercado, incluindo no setor da
Companhia. Em resposta à pandemia da COVID-19, muitos governos implementaram políticas
destinadas a impedir ou retardar a propagação da COVID-19, incluindo restrições à circulação de
pessoas e medidas de distanciamento social, que até hoje continuam e podem continuar por um
período significativo. Além disso, vários países que inicialmente conseguiram controlar a
transmissão da doença estão passando por uma segunda onda de contágio, o que pode resultar
em restrições adicionais às atividades econômicas e em incerteza por períodos prolongados.
As medidas adotadas por autoridades governamentais em todo o mundo, incluindo o Brasil, para
estabilizar os mercados e apoiar o crescimento econômico podem não ser suficientes para
controlar o aumento da volatilidade ou evitar reduções severas nas atividades econômicas. Além
disso, as medidas de distanciamento social impostas por autoridades governamentais para
controlar a pandemia da COVID-19 causaram redução acentuada das atividades de empresas em
diversos setores com os quais a Companhia faz negócios, incluindo seus fornecedores. No Brasil,
tais medidas foram aplicadas de modo geral nas esferas estadual ou municipal, e espera-se que
determinado grau de restrições permaneça em vigor, com a possibilidade de retomada de
restrições adicionais no futuro próximo. Essas políticas e medidas impactaram a confiança e o
comportamento do consumidor e o comportamento da população em geral, bem como a demanda
por produtos e serviços.
Em virtude das incertezas da população e comunidade científica relacionadas ao coronavírus, do
novo comportamento humano em resposta à pandemia, das medidas de distanciamento social
tomadas pelos órgãos governamentais e do cancelamento de procedimentos eletivos, tivemos um
maior impacto no fluxo de pessoas no hospital logo no início da pandemia no Brasil e, portanto, na
receita, principalmente em abril de 2020. Impacto que, a partir dos meses seguintes foi se
regularizando, gradativamente, com a retomada dos procedimentos eletivos e normalização do
comportamento humano.
Nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a pandemia voltou de forma bastante
acentuada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fazendo diversos hospitais na capital
atingirem sua ocupação máxima. O Hospital Mater Dei, percebendo o aumento da demanda,
conseguiu fazer os ajustes operacionais necessários e absorveu grande parte desse fluxo. Em
nenhum momento na nossa história tivemos que fechar nossas portas devido ao aumento de fluxo
de pacientes.
Como parte desses pacientes não possuem planos de saúde com operadoras credenciadas ao
Mater Dei, esse foi um dos motivos pelo qual o percentual de pacientes particulares aumentou
significativamente de 2019 para 2020. Tal aumento também foi fruto de uma melhor gestão dos
acompanhamentos dos pacientes particulares, desde o pedido de orçamento. No exercício findo
em 31 de dezembro de 2020, 6,0% da receita do Mater Dei foi proveniente de clientes particulares,
o que representa um aumento de 27,7% do valor do exercício anterior.
Medidas Adotadas em decorrência do COVID-19
Desde março de 2020, a Companhia monitora diariamente a evolução da pandemia do
COVID-19 e o impacto em seus negócios, tendo desenvolvido um plano estratégico
específico, com:
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(i)

a criação de um comitê de gestão de crise, composto por membros do
conselho de administração, diretores, superintendentes e gestores de áreas chave da
Companhia;

(ii)

desenvolveu, em conjunto com uma Healthtech, uma ferramenta de predição de
ocupação de leitos e utilização de recursos materiais e humanos, buscando garantir
segurança assistencial e previsibilidade de custos;

(iii) a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar dos
pacientes, empregados, colaboradores e todos que transitam na estrutura da
Companhia. As medidas incluem a criação de fluxos e protocolos de atendimentos
específicos para pacientes com sintomas de COVID-19, a segregação de alas em seus
hospitais para tratamento de tais pacientes, treinamentos de capacitação e segurança,
como paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção individuais e
manuseio de pacientes infectados com o COVID-19, especialmente a médicos e
profissionais de saúde não médicos;
(iv) a elevação dos níveis de estoque de materiais e medicamentos para detecção e
tratamento de pacientes com COVID-19 e de equipamentos de proteção individual;
(v) a criação de barreiras sanitárias e redução da capacidade em locais de contato próximo,
como elevadores, lanchonetes, refeitórios, entre outros;
(vi) a divulgação periódica de medidas adotadas internamente à infraestrutura do hospital e
medidas de prevenção da contaminação do COVID-19 para conhecimento e
conscientização de toda a rede do Mater Dei;
(vii) a adoção de uma plataforma de telemedicina para permitir a continuidade aos
atendimentos médicos;
(viii) aulas e treinamentos com especialistas para suporte psicológico aos colaboradores;
(ix) o desenvolvimento de uma plataforma de comunicação por vídeo conferência para
permitir pacientes internados com COVID-19 conversarem com pessoas próximas, que
não podiam visitar;
(x) criou fluxos especiais para a contratação de profissionais de saúde para a abertura de
nova leitos com o objetivo de atender a demanda crescente da Covid no final do
exercício de 2020;
(xi) negociação com seus financiadores para postergação de pagamento de parcelas dos
financiamentos a fim de aliviar a pressão no fluxo de caixa;
(xii) adoção do regime de home office para empregados da área administrativa da
Companhia; e
(xiii) desenvolveu o painel COVID-19 que reúne data analytics e data vizualization permitindo
tomadas de decisões rápidas e assertivas. O painel viabiliza o monitoramento em tempo
real da saúde de seus colaboradores e índices de absenteísmo possibilitando o
planejamento da força de trabalho. Este painel também foi premiado no mesmo evento
da CONAHP 2020 entre os 3 melhores na Categoria Gestão, por conseguir reduzir 5,5
dias em relação ao protocolo estabelecido pelo CDC e MT, não só gerando uma redução
de, aproximadamente, R$ 1 milhão até agosto/2020, mas garantido que o Mater Dei
mantivesse a força de trabalho suficiente para continuar oferecendo o serviço da mais
alta qualidade até mesmo durante os períodos mais críticos da pandemia.
Adicionalmente a essas medidas, a Companhia também envidou esforços em favor da
sociedade, que incluíram:
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i.

a disponibilização de 3 andares exclusivos no Hospital Mater Dei Betim Contagem para a
implantação de 180 leitos de CTI do Hospital de Campanha do Estado para pacientes
com COVID-19;

ii.

assessoria técnica em projetos de respiradores, fornecendo estrutura e conhecimento
para desenvolver respiradores com dois fabricantes, AuL Tech e Tacom. O resultado
deste último foi premiado no Congresso Nacional dos Hospitais Privados 2020
(CONAHP) entre os 3 melhores da Categoria Assistência;

iii.

apoiou as campanhas de compras de EPIs (equipamentos de proteção individual) do
Sinduscom e do Movimento Dias Melhores atuando na negociação e compra com os
fornecedores, garantindo otimização dos recursos por meio de melhores preços e
qualidades;

iv.

fez uma parceria com a Vale, que disponibilizou USD 1,0 bilhão para investimentos em
iniciativas de empresas e startups no combate à COVID-19. A Rede Mater Dei atuou na
liderança médico-científico na definição dos desafios relevantes e critérios técnicos de
avaliação das propostas;

v.

apoiou financeiramente o Movimento estímulo 2020 de Minas Gerais.
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291
11
12
13

23
26
10

7
7
8
9

Nota
explicativa

1.183.929

628.659

27.651
49.782
52.222
35
400.435
95.640
2.894

555.270

121.207
149.603
256.252
20.109
4.585
3.514

31/12/2020

1 de 46

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do Ativo

Total do ativo não circulante

Não Circulante
Depósitos judiciais
IR e CSLL diferidos
Ativos de obras a executar
Propriedades para investimento
Investimentos
Direito de uso
Imobilizado
Intangível

Total do ativo circulante

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Derivativos
Outros ativos circulantes

Em milhares de reais

Balanço patrimonial

Hospital Mater Dei S.A.

1.320.307

807.247

25.065
12.287
63.772
35
3.091
697.849
5.148

513.060

123.671
137.529
233.024
15.642
3.194

31/12/2019

Total do passivo

Total do patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
(-) Ações em tesouraria
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de lucros

Total do passivo não circulante

Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Parcelamento de impostos
Provisão para contingências

Total do passivo circulante

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contrib. a recolher
Parcelamento de impostos
Dividendos a pagar
Outros passivos

18

15 e 28
11
16
17

16
18

14
15 e 28
11

Nota
explicativa

1.183.929

261.061

131.837
129.224

495.107

2.772
358.437
18.073
115.825

427.761

57.942
239.467
42.243
15.967
35.650
7.455
28.080
957

31/12/2020

1.320.307

846.772

351.045
(31.050)
57.613
469.164

298.568

157.740
1.812
139.016

174.967

50.484
33.051
1.459
14.368
49.343
26.028
234

31/12/2019

Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração de resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota
explicativa

2020

2019

717.861
(427.797)

732.639
(396.956)

290.064

335.683

(117.126)
(56.136)

(116.567)
(8.157)

(173.262)

(124.724)

116.802

210.959

13.244
(27.284)

22.734
(22.595)

Resultado financeiro líquido

(14.040)
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Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

102.762

211.098

(30.119)

(72.994)

72.643

138.104

Lucro básico por ação (em reais)

0,22

0,41

Lucro diluído por ação (em reais)

0,22

0,41

Receita de serviços hospitalares
Custo dos serviços prestados

19
20

Lucro bruto
Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

20
21

Lucro antes das receitas e despesas financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

22
22

Imposto de renda e contribuição social

23

Lucro líquido do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2 de 46

292

Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2020

2019

Lucro líquido do exercício

72.643

138.104

Total do resultado abrangente do exercício

72.643

138.104

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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294
-

Dividendos intermediários

Constituição da reserva para reinvestimento

Lucro líquido do exercício

-

4 de 46

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

131.837

-

IR/CS diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial

Saldo em 31 de dezembro de 2020

-

Realização de ajuste de avaliação patrimonial

-

-

-

-

-

Constituição da reserva de lucros

-

-

Constituição de reserva legal

-

-

-

-

31.050

-

-

-

(31.050)

-

-

-

-

-

-

(31.050)

Ações em
tesouraria

Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 17)

Destinação do lucro líquido do exercício

-

(235.842)

Cisão parcial – Deliberação em 31.12.2020

Alienação das ações em tesouraria

18.000
(1.366)

Cisão parcial – Deliberação em 31.10.2020

351.045

Aumento de capital

Em 31 de dezembro de 2019

-

IR/CS diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial

-

Constituição da reserva de lucros
-

-

Realização de ajuste de avaliação patrimonial

-

Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 17)

-

351.045

Capital
Social

Constituição de reserva legal

Destinação do lucro líquido do exercício

Lucro líquido do exercício (reapresentado)

Em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

Hospital Mater Dei S.A.

-

1.269

(3.732)

-

-

-

-

-

-

-

(50.602)

(4.548)

-

57.613

1.294

(3.806)

-

-

-

-

60.125

Ajuste de
avaliação
patrimonial

24.357

-

-

-

-

3.632

-

-

-

-

(20.000)

-

-

40.725

-

-

-

6.905

-

-

33.820

Reserva
Legal

-

-

-

-

-

-

-

98.771

-

-

(139.900)

-

-

41.129

-

-

-

-

-

-

41.129

Reserva
para reinvestimento

104.867

-

-

54.221

-

-

(98.771)

(31.050)

-

(188.431)

-

(18.000)

386.898

-

-

101.283

-

-

-

285.615

Reserva de
retenção de
lucros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(412)

-

-

412

-

-

-

-

-

-

412

Reserva
especial

Reservas de lucros

-

(1.269)

3.732

(54.221)

(17.253)

(3.632)

72.643

-

-

-

-

-

-

(1.294)

3.806

(101.283)

(6.905)

(32.428)

138.104

-

Lucros
acumulados

261.061

-

-

-

(17.253)

-

72.643

-

(31.050)

31.050

(635.187)

(5.914)

-

846.772

-

-

-

-

(32.428)

138.104

741.096

Total

Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais
31/12/2020

31/12/2019

Fluxo de caixa provenientes das operações
Lucro líquido do exercício

72.643

138.104

Ajustes para conciliar o superávit ao caixa líquido
Depreciação e amortização
Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível
Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa
Constituição (reversão) de provisão para glosas
Constituição (reversão) de provisão para contingências
Resultado com derivativos
Rendimentos de aplicações financeiras
Despesas financeiras líquidas
Provisão para IR e CSLL corrente e diferido

38.496
2.815
30.875
14.422
24.350
(4.420)
(2.122)
22.915
30.119

46.887
1.983
9.531
1.386
2.863
493
(7.703)
22.415
72.994

230.093

288.953

(68.525)
(4.467)
(320)
(2.586)
7.458
1.599
(2.276)
(2.630)
148

(88.638)
(2.485)
(2.820)
(10.609)
(2.811)
2.023
391
(438)

(71.599)

(105.387)

(70.455)
(7.977)

(65.514)
(17.129)

80.062

100.923

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangíveis
Ativos de obras a executar
Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes

(23.115)
(942)
(52.222)
(9.952)

(97.129)
(699)
(17.055)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(86.231)

(114.883)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de arrendamentos
Liquidação de derivativos
Dividendos pagos

54.586
(20.369)
(2.843)
2.579
(30.248)

45.002
(31.318)
(1.180)
(47.893)

3.705

(35.389)

(2.464)

(49.349)

123.671
121.207

173.020
123.671

(2.464)

(49.349)

Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
Estoques
Outros ativos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Impostos parcelados
Outros passivos

Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

Receitas
Receita bruta de serviços hospitalares
Deduções da receita
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Serviços de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Outras despesas operacionais
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e ordenados
Encargos sociais
Férias e 13º salário e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais/Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
Dividendos
Lucros retidos do exercício
Valor adicionado distribuído

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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31/12/2020

31/12/2019

770.831
(928)
(30.875)
(1.501)

780.127
(965)
(9.531)
6.874

737.527

776.505

(210.934)
(80.094)
(32.789)

(191.786)
(80.364)
(24.812)

413.710

479.543

(38.496)
(23.164)

(46.887)
(4.669)

352.050

427.987

13.244

22.734

365.294

450.721

124.745
40.465
17.996

117.216
37.034
16.255

60.550
21.611

100.455
19.062

27.284
17.253
55.390

22.595
32.428
105.676

365.294

450.721

Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais

1.1

Contexto operacional
O Hospital Mater Dei S.A. (a “Mater Dei” ou "Companhia"), que tem sua sede social na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, provê serviços de saúde no Brasil, como hospitalares, ambulatoriais,
laboratoriais, hotelaria, diagnóstico, oncologia, entre outros. A Rede Mater Dei de Saúde possui mais de
40 anos de experiência no setor de assistência médica e construiu uma posição sólida no mercado em
que atua, consolidando a sua reconhecida marca, “Mater Dei”, e tornado seu nome uma referência da
mais alta qualidade. Para comprovar a qualidade dos nossos serviços, o Mater Dei possui a certificação
JCI (Joint Commission International), uma das mais reconhecida certificações internacionais.
A Companhia opera a maior rede de hospitais privados do Estado de Minas Gerais, compreendendo 3
unidades hospitalares, sendo 2 localizadas na cidade de Belo Horizonte e 1 na divisa entre Betim e
Contagem. Adicionalmente, está construindo a primeira unidade hospitalar fora do Estado de Minas
Gerais, localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com previsão de início das operações no
começo de 2022. Em 2020, as unidades operacionais acumulam uma capacidade instalada de 1.081
leitos, que será acrescida de aproximadamente 367 leitos referente à unidade de Salvador (informação
não auditada).

1.2

Cisão parcial
Em 31 de dezembro de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram, em Assembleia Geral
Extraordinária, a cisão parcial do seu patrimônio, com o intuito de promover uma reorganização dos
seus ativos, segregando certos ativos imobilizados das suas atividades operacionais e sua subsequente
versão ao patrimônio da sua controladora JSS Empreendimentos e Administração Ltda (“JSS”). A
transação possibilitará maximização do gerenciamento patrimonial dos aludidos ativos imobilizados.
O acervo líquido contábil apresentado no quadro a seguir foi avaliado por empresa especializada
independente, conforme balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 2020. As variações
patrimoniais ocorridas entre a data do laudo e a data da cisão, foram transferidas para a sucessora.
31/12/2020
Outros ativos

15.047

Total do ativo circulante

15.047

Propriedades para investimento
Imobilizado

55.519
590.713

Total do ativo não circulante

646.232

Total do ativo

661.279

Impostos diferidos

26.092

Total do passivo não circulante

26.092

Total do passivo

26.092

Total do acervo líquido cindido

635.187
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Adicionalmente, em 31 de outubro de 2020, os acionistas aprovaram a cisão parcial da Companhia, no
valor de acervo líquido de R$ 5.914, abaixo descrito, com a incorporação do acervo cindido pela ENS
Administração de Bens Próprios Ltda., sociedade controlada pela JSS. O acervo líquido contábil foi
avaliado por empresa especializada independente.
31/10/2020

1.3

Propriedades para investimento

8.232

Total do ativo

8.232

Impostos diferidos

2.318

Total do passivo

2.318

Total do acervo líquido cindido

5.914

Impactos COVID-19
No exercício de 2020, a pandemia da COVID-19 resultou em incertezas macroeconômicas, volatilidade e
alterações significativas no mercado, incluindo no setor da Companhia. Em resposta à pandemia da
COVID-19, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da
COVID-19, incluindo restrições à circulação de pessoas e medidas de distanciamento social, que até hoje
continuam e podem continuar por um período significativo. A pandemia da COVID-19 também resultou
em volatilidade substancial nos maiores mercados financeiros e indicadores econômicos no mundo e no
Brasil, incluindo taxas de câmbio, taxas de juros e spreads de crédito.
As operações da Companhia foram impactadas principalmente pelo cancelamento de procedimentos
eletivos e menor fluxo de pessoas nos hospitais desde o início da pandemia no Brasil, em meados de
março de 2020. Impacto que, a partir dos meses seguintes foi se regularizando, gradativamente, com a
retomada dos procedimentos eletivos e normalização do comportamento humano.
Adicionalmente, a pandemia ocasionada pelo novo coronavirus, ocasionou um desbalanceamento na
relação oferta e demanda de vários itens amplamente utilizados na operação hospitalar, causando o
aumento nos valores unitários, como, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual, que
também se tornaram ainda mais utilizados internamente.
Diante do exposto, a Companhia avaliou e permanece monitorando, todos os possíveis impactos da
pandemia nas estimativas e perdas de valor justo e impairment de seus ativos, bem como os riscos
relacionados aos seus investimentos, crédito, juros, câmbio, preço de ações, cotas de fundos de
investimento e arrendamentos. Entretanto, a Companhia não tem a expectativa de novos impactos
relevantes relacionados à pandemia do COVID-19 ainda não reconhecidos em suas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia também revisou os testes de recuperabilidade de seus ativos relevantes em 31 de
dezembro de 2020, tendo em vista os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 em seus
negócios, e não identificou a necessidade de reconhecimento de perda em suas demonstrações
financeiras relativas ao referido exercício social.
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1.4

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas
pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
apresentadas na Nota 3.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que,
no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), tem seu
custo ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e,
também, o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4.

(a)

Demonstração do valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária
brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi
preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do
Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência,
pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do
conjunto das demonstrações financeiras.

2

Aprovação das demonstrações financeiras
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração em 10 de
fevereiro de 2021.

3

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.

3.1

Conversão de moeda estrangeira

(a)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a empresa atua (a "moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão
apresentadas em R$, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia.
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(b)

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais estão relacionados com ativos e passivos financeiros apresentados na
demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.

3.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor.

3.3

Ativos financeiros

3.3.1

Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
.

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio
do resultado).

.

Mensurados ao custo amortizado.

A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos
contratuais dos fluxos de caixa.
Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou
em outros resultados abrangentes.
3.3.2

Reconhecimento e desreconhecimento
Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a
Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade.

3.3.3

Mensuração
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso
de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado.

3.3.4

Impairment
A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida
registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não
um aumento significativo no risco de crédito.
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Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido
pelo IFRS 9/CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do
reconhecimento inicial dos recebíveis.
3.3.5

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

3.4

Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos
é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. A Companhia não adotada a
contabilidade de hedge (hedge accounting).

3.5

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso
normal das atividades da Companhia. A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o
objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo valor amortizado, deduzidas das
provisões para crédito de liquidação duvidosa e provisão de glosas. Se o prazo de recebimento é
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.

3.5.1

Glosas
A Companhia está exposta a perdas devido às glosas de contas a receber. As glosas consistem em perdas
de transações decorrentes de clientes do Mater Dei que questionam as contas alegando não serem
devidas, parcial ou totalmente. As provisões para esses itens representam na estimativa de perdas
futuras com base na experiência histórica. As provisões para glosas são registradas como redução de
receita.
Historicamente, as perdas reais têm sido consistentes com as provisões estimadas. No entanto, futuras
mudanças adversas em relação ao histórico de glosas podem ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras.

3.6

Estoques
Os estoques são compostos por materiais hospitalares e medicamentos e avaliados ao custo médio de
aquisição, não excedendo o seu valor de mercado. Dada a natureza dos estoques da Companhia, a
Administração efetua a baixa dos itens vencidos ou obsoletos.

3.7

Ativos intangíveis

(a)

Softwares
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida
útil estimada dos softwares de um a cinco anos.
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Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de
software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são reconhecidos como ativos
intangíveis.
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os
custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das
despesas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos de financiamento incorridos durante
o período de desenvolvimento do software.
3.8

Imobilizado
Terrenos e edificações compreendem, principalmente, hospitais, os quais foram objeto da cisão em 31 de
dezembro de 2020, conforme descrito na Nota 1.2. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição. O
custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos
qualificados.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou
peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao
resultado do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, em 31 de dezembro de
2020, como segue:
Anos
Edificações
Aparelhos, equipamentos médico cirúrgicos e máquinas
Móveis, utensílios e equipamentos de informática
Instalações
Veículos

63
10
10
10
5

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de
cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 3.9).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu
valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na
demonstração do resultado.
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3.9

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu
valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs).
Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente
para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço.

3.10

Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante.
As contas a pagar no circulante e não circulante são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

3.11

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

3.12

Provisões para contingências
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado
de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.
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 em novos
assuntos ou decisões de tribunais.
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3.13

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo quando
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total
devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias,
exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e
desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível.
Os impostos de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.

3.14

Reconhecimento da receita
O pronunciamento CPC 48 – Receita de Contrato com o Cliente estabelece um novo modelo de cinco
etapas para a contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. As receitas da
Companhia decorrem da prestação de serviços hospitalares, inclusive do uso de medicamentos e
materiais hospitalares. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável, ou seja,
no momento da prestação dos serviços médicos.
A receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito,
em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. A aplicação da norma não impactou a
mensuração e apresentação das receitas da Companhia, uma vez que as receitas de contratos com
clientes já são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzidas de abatimentos,
descontos, impostos e encargos correspondentes e provisão para glosas (componente variável). Isso se
soma ao fato de que o controle e todos os direitos e benefícios decorrentes da prestação de serviços da
Companhia fluem para o cliente no momento da prestação dos serviços hospitalares.
A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se
está atuando como intermediário ou principal e, eventualmente conclui que atua como principal em
todos os seus contratos de receita, porque normalmente controla os produtos ou serviços antes de
transferi-los para o cliente.
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(a)

Componentes de financiamento
A Companhia não prevê ter contratos nos quais haja um período longo entre a transferência dos bens ou
serviços prometidos ao cliente e o pagamento por parte do último. Como consequência, a Companhia
não ajusta os preços de transação em relação ao valor do dinheiro no tempo.

(b)

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o
método da taxa efetiva de juros.
A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos ganhos
(perdas) líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao custo
amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é calculada utilizando o método da
taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita financeira de
juros.
A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de
um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao
valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas).

3.15

Arrendamentos

(a)

Arrendamentos a pagar e direito de uso
A Companhia reconhece os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos correspondentes
ao seu direito de uso para todos os contratos de arrendamento, a menos que os contratos apresentem as
características que estão no alcance da isenção da norma (Nota 11).
Os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo correspondente na
data em que o ativo arrendado se torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de
arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras são
reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo de direito de uso é depreciado ao
longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor.
Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente.
A Companhia está exposto a potenciais aumentos futuros nos pagamentos de arrendamentos variáveis com
base em um índice ou taxa, os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem
concretizados. Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice ou taxa são
concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de
uso.
Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas
financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.

(b)

Arrendamentos a receber
A receita com arrendamentos operacionais, quando a Companhia atua como arrendador, é reconhecida
pelo método linear como receita durante o período do arrendamento. Os custos diretos iniciais
incorridos na obtenção de um arrendamento operacional são adicionados ao valor contábil do ativo
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subjacente e reconhecidos como despesa ao longo do prazo do arrendamento, na mesma base que a
receita de arrendamento. Os respectivos ativos arrendados são incluídos no balanço patrimonial com
base em sua natureza.
3.16

Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer
valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos
acionistas, em Assembleia Geral.

3.17

Alterações de normas novas que ainda não estão em vigor
A Administração acredita que as normas IFRS ou interpretações IFRIC abaixo, que ainda não entraram
em vigor, não terão impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

4

Reforma da IBOR/LIBOR - IFRS
9, IAS 39 e IFRS 7

Reforma do benchmark da taxa de juros (Fase 1) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7,
IFRS 4 and IFRS16 – Reforma do benchmark da taxa de juros (Fase 2).

IFRS 17
IFRS 10 - Demonstrações
Consolidadas e IAS 28 (alterações)
Alterações à IAS 1
Alterações à IFRS 3
Alterações à IAS 16
Alterações à IAS 37
Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRS
2018-2020

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

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.

4.1

Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

(a)

Perda (impairment) de ativos financeiros
As provisões para perdas com ativos financeiros são baseadas em premissas sobre o risco de
inadimplência e nas taxas de perdas esperadas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer essas
premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base no histórico, nas
condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada exercício.
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(b)

Glosas de contas a receber
Os saldos de contas a receber contêm componente variável relacionado às glosas, que decorrem de
questionamentos por parte de clientes em relação às contas hospitalares, alegando não serem devidas,
parcial ou totalmente. As provisões de glosas são reconhecidas com base na experiência histórica, o que
envolve o exercício de certo grau de julgamento para estabelecer o prazo após o qual as tratativas de
negociação tornam a recuperação dos mesmos improvável.

(c)

Provisão para contingências
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos, bem como possui outros riscos
contingentes. As provisões constituídas representam perdas prováveis com base na avaliação da
probabilidade de perda realizada pela administração, a qual inclui a avaliação das evidências
disponíveis, entre elas a opinião de seus consultores jurídicos externos. O desfecho desses processos
poderá divergir dos prognósticos esperados considerados pela administração.

(d)

Taxa incremental do arrendamento
A taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que
pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato
de arrendamento, 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.
A taxa incremental sobre o arrendamento é utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de
arrendamento no registro inicial do contrato.
A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito do
arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias oferecidas e
do ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo de apuração da taxa utiliza
preferencialmente informações prontamente observáveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes
necessários para se chegar à sua taxa incremental do arrendamento.

4.2

Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis

(a)

Reconhecimento de receita de serviços hospitalares
A receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito,
em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. O valor da receita leva em conta a
dedução dos abatimentos, descontos e impostos correspondentes, mas sobretudo a estimativa de glosas,
que são comuns na prestação dos serviços hospitalares.

5

Gestão de risco financeiro

5.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros: risco cambial, risco de taxa de
juros, risco de crédito e risco de liquidez. A Companhia usa instrumentos financeiros derivativos (swap
cambial para fins de hedge de fluxo de caixa) para proteger exposições a risco.
A gestão de risco é realizada pela Diretoria da Companhia. A Diretoria identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais.
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As descrições a seguir sumarizam a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos
financeiros e como a Companhia administra sua exposição.
(i)

Risco cambial
A Companhia possui contratos de empréstimos e financiamentos em que está exposta ao risco cambial,
basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos.
O risco cambial ocorre quando operações comerciais futuras, ativos ou passivos registrados são
mantidos em moeda diferente da moeda funcional da entidade.

(ii)

Risco de taxa de juros
O principal risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo com taxas
variáveis, expondo a Companhia ao risco de fluxo de caixa associado com a taxa de juros.

(iii)

Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixa contratuais decorrentes de
de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio do resultado e ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, instrumentos financeiros derivativos favoráveis,
depósitos em bancos e em outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes,
incluindo contas a receber em aberto.
A Companhia atua apenas com bancos e outras instituições financeiras de primeira linha, classificadas
com rating mínimo “A” na escala de Standard and Poor’s. A Diretoria avalia, de forma frequente, a
qualidade do crédito dos clientes, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e
outros fatores. No caso de constatação de risco iminente de não realização desses ativos, a Companhia
reconhece uma provisão para apresentá-los a seu valor recuperável líquido.
A administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência de clientes superior ao valor já
provisionado.
Impairment de ativos financeiros
Os seguintes ativos financeiros mantidos pela Companhia estão sujeitos ao modelo de perdas de crédito
esperadas:
.

contas a receber de clientes decorrentes de serviços hospitalares; e

.

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado.

Embora o caixa e equivalentes de caixa também estejam sujeitos às exigências de impairment do
IFRS 9/CPC 48, a perda por impairment identificada nesses ativos foi imaterial.
Contas a receber de clientes e ativos de contratos
Parcela significativa da receita operacional bruta da Companhia decorre de pagamentos feitos por
companhias operadoras, seguradoras, autogestões e administradoras de planos de saúde. No exercício
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encerrado em 31 de dezembro de 2020, os cinco maiores clientes da Companhia (administradoras de
planos privados de saúde) responderam por aproximadamente 57,0% da receita operacional líquida da
Companhia.
A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48 para a mensuração de perdas de
crédito esperadas considerando uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as
contas a receber de clientes e ativos de contratos.
Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes e os ativos de contratos
foram agrupados com base nas características compartilhadas de risco de crédito e nos dias de atraso.
Os ativos de contratos se relacionam a atendimentos em andamento que não foram faturados e possuem
essencialmente as mesmas características de riscos das contas a receber de clientes para os mesmos
tipos de contratos. Portanto, a Companhia concluiu que as taxas de perdas esperadas para as contas a
receber de clientes representam uma aproximação razoável das taxas de perda para os ativos de
contratos.
Para fins de cálculo de provisionamento a Companhia segrega seu contas a receber de clientes em (i)
recursos de glosa, que são os itens em que os clientes do Mater Dei questionam as contas alegando não
serem devidas, parcial ou totalmente, e (ii) recebíveis de clientes, que são créditos dos clientes
provenientes dos serviços médicos prestados aos pacientes.
Como critério para o cálculo do montante a provisionar de glosas, a Companhia separa (i) os clientes
com os quais possui acordos em andamento para recuperação das glosas e (ii) os clientes sem acordos
em andamento. Para o primeiro caso, a Companhia analisa cada acordo e cada cliente individualmente e
estima um percentual de recuperação baseado nas negociações e no histórico de recuperação por cliente.
Para os clientes que se encaixam no segundo caso, a Companhia analisa de forma recorrente a
performance de títulos vencidos em todas as faixas do aging, com os dados históricos demonstrando
como prazo suficiente para inviabilizar a possibilidade de recuperação, as glosas vencidas há mais de 180
dias.
Como critério para provisionamento de créditos de liquidação duvidosa são feitas análises com dados
históricos os quais são monitorados para definição de critério para provisionamento.
As perdas por impairment em contas a receber de clientes e ativos de contratos são apresentadas como
perdas por impairment líquidas, na receita líquida. Recuperações subsequentes de valores previamente
baixados são creditadas na mesma conta.
(iv)

Risco de liquidez
A Diretoria monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em
consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia e o cumprimento de cláusulas.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
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Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
cinco anos

Acima de
cinco anos

57.942
239.850
44.358
7.455
28.080

2.949
43.019
10.478

123.429
7.595

1.028.579

50.484
35.432
1.804
26.028

116.184
1.954

43.012

54.765

Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos (a)
Arrendamentos
Parcelamento de impostos
Dividendos a pagar
Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Dividendos a pagar

(a) Financiamentos do BNDES e BNB apresentados no passivo circulante, conforme comentado no
item (i) da Nota 5.2 – Gestão de capital. O impacto na liquidez da Companhia foi remediado pela
obtenção de waivers dos bancos.
(v)

Análise de sensibilidade
Na elaboração da análise de sensibilidade para o risco da taxa de câmbio, foi utilizada a cotação do dólar
de R$5,00 para o cenário provável (cenário base), conforme estimativa de cotação para 31 de dezembro
de 2021, divulgada pelo Boletim Focus emitido pelo Banco Central do Brasil. Os cenários possível e
remoto foram calculados com deteriorações de 25% e 50% na variável de risco sobre o cenário base, que
no caso é a cotação futura do dólar. A análise de sensibilidade levou em consideração a exposição ativa
ou passiva líquida, sendo que nos casos em que a exposição é ativa, a deterioração da variável de risco,
nesse caso, se refere à redução da taxa do dólar, ao passo que nos casos em que a exposição é passiva, a
deterioração se refere ao aumento da taxa do dólar.

(i)

Exposição cambial

Em 31 de dezembro 2020

Variação da dívida
Empréstimo em dólar
Variação do instrumento financeiro
derivativo (posição ativa)
Dólar
Exposição líquida
Efeito líquido de var. cambial -ganho (perda)
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Valor
contábil

Cenário
provável

+ 25%

+ 50%

13.150

12.652

15.815

18.978

(13.715)

(13.196)

(16.495)

(19.794)

(565)

(544)

(680)

(816)

-
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(136)

(272)
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Em 31 de dezembro 2019
Valor
contábil
Variação da dívida
Empréstimo em dólar
Variação do instrumento financeiro
derivativo (posição ativa)
Dólar
Exposição líquida
Efeito líquido de var. cambial - ganho (perda)

(ii)

Cenário
provável

+ 25%

+ 50%

18.174

18.396

22.995

27.594

(19.601)

(19.841)

(24.801)

(29.761)

(1.427)

(1.445)

(1.806)

(2.167)

-

(17)

(361)

(722)

Exposição da taxa de juros
Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos empréstimos com
encargos financeiros variáveis, tais como CDI, TJLP e IPCA entre outros, que descreve os riscos que
podem gerar prejuízos materiais para a Companhia, com cenário mais provável (cenário base), segundo
avaliação efetuada pela Administração.
Para a realização da análise de sensibilidade foram utilizados como premissa de estimativas para o
cenário provável, os indicadores macroeconômicos estimados para 31 de dezembro de 2021, conforme
Boletim Focus emitido pelo Banco Central do Brasil. para aqueles empréstimos e financiamentos
atrelados a taxas pós-fixadas, consideradas para essa análise de sensibilidade como a variável de risco.
Assim, a Companhia estima no cenário provável as taxas anuais TJLP em 4,39%, o CDI em 4,5% e IPCA
em 4,91%. O “Cenário possível” contempla um aumento de 25% nas taxas em questão e o “Cenário
remoto” um aumento de 50%.
31 de dezembro de 2019

Variação da dívida
Empréstimo em TJLP
Empréstimo em IPCA
Variação do instrumento financeiro
derivativo (posição passiva)
CDI

Variação das aplicações financeiras
CDI
Exposição líquida
Variação da TJLP
Variação do IPCA
Variação do CDI
Efeito da exposição no resultado (Ganho) perda
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Valor
contábil

Cenário
provável

+ 25%

+ 50%

158.038
-

156.995
-

158.922
-

160.849
-

16.863

16.617

16.804

16.991

174.901

173.612

175.726

177.840

(121.487)

(119.713)

(121.060)

(122.407)

53.414

53.898

54.666

55.433

-

(1.043)
1.527

1.927
(1.160)

3.854
(2.320)

484

767

1.534
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Em 31 de dezembro 2020

Variação da dívida
Empréstimo em TJLP
Empréstimo em IPCA
Variação do instrumento financeiro
derivativo (posição passiva)
CDI

Variação das aplicações financeiras
CDI
Exposição líquida
Variação da TJLP
Variação do IPCA
Variação do CDI
Efeito da exposição no resultado (ganho) perda

(vi)

Valor
contábil

Cenário
provável

+ 25%

+ 50%

153.343
56.093

153.097
55.538

154.778
55.999

156.458
56.460

9.131

9.154

9.222

9.291

218.567

217.789

219.999

222.209

(120.826)

(121.128)

(122.036)

(122.945)

97.741

96.661

97.963

99.264

-

(245)
(555)
(279)

1.680
461
(840)

3.360
922
(1.680)

(1.079)

1.301

2.602

Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos de proteção cambial - Swap foram contratados para proteger o
risco cambial dos empréstimos concedidos pelo Banco Santander, através da linha externa 4131.
31/12/2020
Ativo
Contrato de Swap

4.585

Total

4.585

A movimentação dos instrumentos financeiros nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
estão apresentados a seguir:
31/12/2020
Saldo inicial
Ganho - Resultado
Perda - Resultado
Recebimento

2.744
5.989
(1.569)
(2.579)

Saldo final

4.585
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Exposição ativa e passiva:

Tipo de Hedge
Operação

Empréstimo - 4131
Banco - 4131

Indexação

USD + Spread
CDI - Spread

Fluxo de caixa
Fluxo de caixa

Saldo
ativo/
(passivo)

Ganho
(perda)

13.150

4.420

(8.565)
4.585

5.2

4.420

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 podem ser assim
sumariados:
2020

2019

242.239
(121.207)
(149.603)

190.791
(123.671)
(137.529)

Dívida líquida

(28.571)

(70.409)

Total do patrimônio líquido

261.061

846.772

232.490

776.363

(9,13)

(8,3)

Empréstimos e financiamentos
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Aplicações financeiras

Índice de alavancagem financeira - %

A Companhia possui posição de caixa líquido de dívida positiva, o que a coloca em uma condição de
nível de alavancagem confortável.
(i)

Transações que não afetaram o fluxo de caixa
A Companhia realizou transações que não geraram efeitos de caixa e que, portanto, não estão refletidas
na demonstração dos fluxos de caixa:
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Aquisição de propriedades para investimento
Cisão parcial do ativo imobilizado
Cisão parcial de propriedades para investimento
Cisão parcial dos impostos diferidos
Cisão parcial de outros ativos
Contratos de arrendamento celebrados
Alienação de ações em tesouraria, compensação com
dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios provisionados

(ii)

2020

2019

575
590.713
63.751
26.092
15.047
400.252

4.451

31.050
17.253

32.428

1.144.733

36.879

Cláusulas contratuais restritivas - covenants
Os contratos de financiamentos com as instituições financeiras BNDES e BNB, que foram firmados para
a construção das Unidades Hospitalares Betim/Contagem e Contorno e da nova Unidade Salvador (em
construção), possuem cláusulas restritivas quanto a (i) realização de operações societárias que envolvem
cisão, fusão ou incorporação da Companhia, e (ii) locar, ceder, vender, transferir, onerar, gravar ou
constituir qualquer ônus sob qualquer título os bens adquiridos por força do Projeto ora financiado e/ou
dados em garantia, sem permissão prévia por parte dos bancos, sob pena de vencimento antecipado da
dívida.
Até 31 de dezembro de 2020, data destas demonstrações financeiras, a Companhia não tinha obtido a
carta resposta permissória para a realização da cisão parcial realizada e comentada na Nota 1.2., o que a
obrigou a apresentar o saldo das dívidas correspondentes no passivo circulante no montante de
R$ 173.253.
No entanto, conforme detalhado na Nota 28 – Eventos Subsequentes, a Companhia obteve as referidas
cartas em 3 e 4 de fevereiro de 2021, nas quais isentam o vencimento antecipado dos contratos de
financiamento pela operação de cisão. Como resultado, a partir da data de obtenção as cartas resposta
permissórias, a Companhia apresenta os financiamentos conforme cronograma de vencimento original
dos contratos.

5.3

Estimativa do valor justo
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado,
tanto quanto possível. Os valores justos classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada
nas informações (inputs) utilizadas nos métodos de avaliação.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue:
.

Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

.

Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados
dos preços).
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.

Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo
mercado (ou seja, premissas não observáveis).
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não efetuou transferências entre
ativos e passivos financeiros, bem como não houve transferências, entre níveis hierárquicos. As
aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos da Companhia estão detalhadas nas Notas 7 e 15
respectivamente e são classificados de acordo com o nível 2 – preços de mercado cotados (não
ajustados) em mercados ativos.
Ativo
Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Derivativos – swap de taxa de câmbio
Aplicações financeiras

2020

2019

121.207
256.252

123.671
233.024

4.585
149.603

2.744
137.529

531.647

496.968

Passivo
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Parcelamento de impostos
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamento
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Derivativos – swap de taxa de câmbio

57.942
43.759
25.528
28.080
242.239
400.680

50.484
49.343
26.028
193.529
3.271

-

(2.738)

Total do passivo

798.228

319.917

Total do ativo

6

Apresentação de informações por segmentos
A Companhia opera apenas um segmento, denominado “hospitalar”. A análise do segmento hospitalar
contempla informações desagregadas por hospital sem que os mesmos se constituam em segmentos
operacionais distintos. Essa análise é realizada pela Diretoria Executiva e o Conselho de Administração
que são os tomadores de decisões operacionais da Companhia.
A Companhia não possui receitas oriundas de clientes fora do território nacional. Os sete principais
clientes da Companhia respondem por aproximadamente 65% das receitas de serviços prestados.
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7

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

(a)

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Certificado de Depósito Bancário

2020

2019

381
120.826

2.184
121.487

121.207

123.671

As aplicações financeiras, classificadas como equivalentes de caixa, referem-se substancialmente a
aplicações em Certificados de Depósito Bancário com liquidez imediata.
(b)

Aplicações financeiras
A Companhia detém aplicações financeiras em fundo com liquidez diária, mas cuja composição não se
qualifica como equivalente de caixa, conforme apresentado:

Banco Santander – Fundo Sant’Anna
Banco Bradesco – CDI
Banco do Nordeste – CDI

2020

2019

146.795
2.808

121.375
16.154
-

149.603

137.529

O objetivo do Fundo Exclusivo Sant’Anna é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação
dos recursos dos cotistas, em ativos financeiros com grau de investimento como títulos públicos e ativos
de crédito privado de alta liquidez e baixo risco. O fundo busca retorno de longo prazo, superior ao CDI e
possui liquidez diária.
8

Contas a receber de clientes
Apresentamos a seguir o saldo do contas a receber de clientes e os respectivos saldo de provisões para
perdas:
2020
2019
Particulares
Convênios e seguradoras
Ativo de contrato
Receitas a faturar

Provisão para glosas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
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25.386
305.384

15.828
249.822

26.950

23.545

357.720

289.195

(54.955)
(46.513)

(40.533)
(15.638)

(101.468)

(56.171)

256.252

233.024
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Os valores contábeis se aproximam dos valores justos das contas a receber de clientes e demais contas a
receber. O aging do contas a receber em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 é composto da seguinte
forma:
2020
2019
A vencer
Até 30 dias
Vencidos de 31 até 180 dias
Vencidos de 181 a 360 dias

147.822
37.223
49.690
31.300

142.429
26.484
40.481
31.389

91.685

48.412

357.720

289.195

2020

2019

Saldo inicial
Adições
Reversões

(40.533)
(15.630)
1.208

(39.147)
(8.870)
7.484

Saldo final

(54.955)

(40.533)

Vencidos a mais de 360 dias em atraso

A movimentação da provisão para glosas pode ser assim apresentada:

A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa pode ser assim apresentada:

9

2020

2019

Saldo inicial

(15.638)

(10.996)

Adições
Reversões

(30.875)
-

(8.115)
3.473

Saldo final

(46.513)

(15.638)

Estoques

Drogas e medicamentos
Órteses, próteses e materiais especiais
Materiais médico-hospitalares
Material em poder de terceiros
Outros estoques

2020

2019

8.905
2.867
3.296
652
4.389

7.108
2.622
2.681
518
2.713

20.109

15.642

O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custo com Materiais e Medicamentos"
totalizou R$ 194.275 (2019 - R$ 178.968) conforme apresentado na Nota 20.
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10

Propriedades para investimento
Conforme comentado no contexto operacional, a Companhia realizou a cisão parcial do patrimônio,
vertendo a totalidade das propriedades para investimento para a controladora JSS. Apresentamos a
seguir a movimentação, refletindo esta operação societária:
2020

2019

-

17.600
2.900
270
(10.112)

-

10.658

-

22.644
20.745
3.600
1.800
4.325

-

53.114

-

63.772

Imóveis para renda
Av. Bias Fortes
Lojas Ed. Estrada Real
Garagens Ed. Estrada Real
(-) Depreciação acumulada

Terrenos
BR 135 KM 432
Betim
Rua Alvarenga Peixoto, 1240
Rua Alvarenga Peixoto, 1194
Outros

As movimentações podem se assim apresentadas:

2018

Adições

2019

20.770
(9.282)

(830)

20.770
(10.112)

11.488

(830)

10.658

(Reapresentado)

Imóveis para renda
Custo
Depreciação

Terrenos

53.114
64.602
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Imóveis para renda
Custo
Depreciação

2019

Adições

Cisão

2020

20.770
(10.112)

575
(596)

(21.345)
10.708

-

10.658

(21)

(10.637)

-

53.114

-

(53.114)

-

63.772

(21)

(63.751)

-

Terrenos

11

Arrendamentos
A Companhia e a JSS celebraram em 31 de dezembro de 2020, contratos de locação dos imóveis das três
unidades operacionais (Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno e Hospital
Mater Dei Betim Contagem) e outros imóveis de uso administrativo, assistencial e laboratorial.
Os contratos têm duração de 30 anos, com possibilidade de renovação. Para os três imóveis das
unidades operacionais o valor do aluguel anual será de R$ 40.000. Ademais, será cobrado o valor anual
de R$ 1.143 referentes aos imóveis onde trabalham parte da equipe administrativa. Os valores dos
aluguéis estão sujeitos ao reajuste pela variação do IPCA, com a possibilidade de revisão dos preços a
cada 5 anos para permitir ajuste à evolução dos preços praticados no mercado. O contrato também prevê
o aluguel da Unidade Salvador e do Centro Médico Salvador, quando da conclusão das obras (Nota 26).
Os imóveis objeto dos contratos de arrendamento estão dados em garantia aos empréstimos e
financiamentos contratados pela Companhia com o Bradesco e o BNB no montante de R$ 229.089 em
31 de dezembro de 2020 (2019 – R$ 175.361).

(a)

Direito de uso
Ativos de direito de uso
Equipamentos de informática
Locação de imóveis
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-

400.435
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Movimentação para os exercícios findos em 31 de dezembro:
Em 1 de janeiro de 2019
Adição – Leasing de equipamento
Amortização

4.451
(1.360)

Em 31 de dezembro de 2019

(b)

3.091

Em 1 de janeiro de 2020
Adição – Leasing de equipamento
Adição – Contrato de locação
Amortização

3.091
4.662
395.590
(2.908)

Em 31 de dezembro de 2020

400.435

Passivo de arrendamentos
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
2020

2019

Menos de 1 ano
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 5 anos
Mais de 5 anos

44.421
44.556
125.323
1.028.578

1.804
1.954
-

Valores não descontados

1.242.878

3.758

(802.198)

(487)

Total do passivo

440.680

3.271

Circulante
Não circulante

42.243
358.437

1.459
1.812

Juros embutidos

Movimentação para os exercícios findos em 31 de dezembro:
Em 1 de janeiro de 2019
Juros provisionados
Juros pagos
Adição por novos contratos
Pagamentos

(473)
473
4.451
(1.180)

Em 31 de dezembro de 2019

3.271
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Em 1 de janeiro de 2020
Adição – Leasing de equipamento
Adição – Contrato de locação
Juros provisionados
Juros pagos
Pagamentos

3.271
4.662
395.590
428
(428)
(2.843)

Em 31 de dezembro de 2020

400.680

(c)

Estimativa das taxas de desconto

(i)

Equipamentos de informática
A Companhia estimou as taxas de desconto em 1,1% a.a., com base nas taxas de juros livres de risco
observadas no mercado brasileiro, para os prazos de seus contratos, ajustadas à sua realidade ("spread"
de crédito). Os "spreads" foram obtidos por meio de sondagens junto a potenciais investidores de títulos
de dívida do Companhia.

(ii)

Locação de imóveis
A Companhia estimou a taxa de desconto em 10,31% a.a. para os contratos de locação de imóveis,
utilizando como premissa, a taxa de juros de financiamentos para a aquisição de ativo semelhante ao
ativo objeto do contrato de arrendamento, 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.
Informações adicionais
Conforme orientação do Ofício Circular CVM/SNC/SEP/nº02/2019, visando atender aos investidores,
apresentamos os saldos comparativos com aplicação da inflação projetada e divulgada no Boletim Focus
do Banco Central do Brasil, sobre o fluxo de pagamentos do passivo de arrendamento, com impacto no
ativo de direito de uso, da despesa financeira e da despesa de depreciação:
31/12/2020

Direito de uso líquido
Passivo de arrendamento
Despesa de amortização
Despesa financeira
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31/12/2019

Sem
inflação

Com
inflação

Sem
inflação

Com
inflação

400.435
400.680
2.908
428

550.448
550.689
3.108
462

3.091
3.271
1.360
473

3.032
3.291
1.419
493
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12

Imobilizado
O saldo do ativo imobilizado é como segue:

Terrenos
Edificações
Equipamentos e aparelhos hospitalares
Móveis, utensílios e informática
Instalações
Obras em andamento (b)
Outros

Terrenos
Edificações
Equipamentos e aparelhos hospitalares
Móveis, utensílios e informática
Instalações
Obras em andamento (b)
Outros

31/12/2020

31/12/2019

Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
líquido

Valor
líquido

143.996

(70.269)

-

35.434
2.610
1.070

(16.952)
(249)

73.727
18.482
2.610
821

93.983
386.378
79.394

183.110

(87.470)

95.640

43.919
45.656
42.544
5.975
697.849

31/12/2019

31/12/2018

Custo

Depreciação
Acumulada

valor
líquido

Valor
líquido

93.983
495.038
153.204
73.289
66.843
42.544
6.238

(108.660)
(73.810)
(29.370)
(21.187)
(263)

93.983
386.378
79.394
43.919
45.656
42.544
5.975

89.483
273.799
69.943
43.493
50.485
104.612
13.440

931.139

(233.290)

697.849

645.255

A seguir apresentamos a movimentação do ativo mobilizado:
31/12/2019

Aquisições

Baixas

Transferência

Depreciação

Cisão (a)

31/12/2020

93.983
386.378

12.265

-

(67)

(7.829)

(93.983)
(390.747)

-

79.394

6.404

(1.054)

1.714

(12.731)

-

73.727

43.919
45.656
42.544
5.975

1.914
13
2.512
7

(739)
(163)
(859)

850
(1.286)
4.364
(4.302)

(6.170)
(6.339)
-

(21.292)
(37.881)
(46.810)
-

18.482
2.610
821

697.849

23.115

(2.815)

1.273

(33.069)

(590.713)

95.640

Terrenos
Edificações
Equipamentos e aparelhos
hospitalares
Móveis, utensílios e
informática
Instalações
Obras em andamento (b)
Outros

Terrenos
Edificações
Equipamentos e aparelhos
hospitalares
Móveis, utensílios e informática
Instalações
Obras em andamento (a)
Outros

31/12/2018

Aquisições

Baixas

Transferência

Depreciação

31/12/2019

89.483
273.799

4.500
22.832

-

107.992

(18.245)

93.983
386.378

69.943
43.493
50.485
104.612
13.440

21.195
8.491
1.366
35.549
3.196

(22)
-

1.003
(739)
(97.595)
(10.661)

(12.747)
(7.326)
(6.195)
-

79.394
43.919
45.656
42.544
5.975

645.255

97.129

(1.362)

-

(44.513)

697.849
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(a) A Companhia realizou a cisão parcial do patrimônio líquido vertendo para a sua controladora JSS as
edificações das três unidades operacionais (Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei
Contorno e Hospital Mater Dei Betim Contagem) e suas respectivas instalações e benfeitorias.
Adicionalmente, foram cindidos terrenos e outros imóveis de uso administrativo, assistencial e
laboratorial. As máquinas, equipamentos hospitalares, móveis, utensílios e equipamentos de informática
não foram cindidos.
A cisão também ocorreu com os imóveis de Salvador, relativos ao Hospital Mater Dei Salvador e ao
Centro Médico Mater Dei, que estão em construção. A Companhia continuará responsável pela
construção destes imóveis e receberá uma contrapartida correspondente da JSS para reembolso dos
custos da obra, que tem previsão de inauguração no 1º semestre de 2022, conforme detalhado na Nota
26.
(b) A movimentação de Obras em Andamento refere-se basicamente às obras das unidades de Betim-MG e
Salvador-BA sendo o valor de Betim-MG foi transferido para imóveis e edificações no exercício de 2019.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos adiantamentos a fornecedores para a execução das obras da
Unidade Hospitalar e do Centro Médico, foram reclassificados para rubrica “Adiantamento a
fornecedores”. As obras serão executadas pela Companhia e reembolsadas pela JSS (Nota 26). No
exercício de 2020 a Companhia captou o montante de R$ 54.586 que está sendo empregado na
construção da referida unidade.
13

Intangível
A seguir apresentamos a movimentação dos ativos intangíveis:
31/12/2019
Direito de uso de software

14

Baixas

Transferência

Amortização

31/12/2020

5.148

942

-

(1.273)

(1.923)

2.894

5.148

942

-

(1.273)

(1.923)

2.894

31/12/2018
Direito de uso de software

Aquisições

Aquisições

Baixas

Transferência

Amortização

31/12/2019

6.593

699

(12)

-

(2.132)

5.148

6.593

699

(12)

-

(2.132)

5.148

Fornecedores
Órteses, próteses e materiais especiais
Drogas e medicamentos
Material médico e hospitalar
Bens de natureza permanente
Material diagnóstico
Gêneros alimentícios
Prestação de serviços
Outros fornecedores
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2020

2019

22.537
18.065
4.374
393
1.126
1.957
3.416
6.074

24.249
14.109
2.886
177
797
1.693
2.854
3.719

57.942

50.484
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Empréstimos e financiamentos
Instituição
BNDES - Pós-fixados (i)
BNDES - Pré-fixados (i)
Santander (ii)
Banco do Nordeste (iii)

Taxa a.a.
TJLP + 2,70% a 4,10%
6,62% a 9,37%
7,5% a 8,5% US$
IPCA + 1,21%

Circulante
Não circulante

2020

2019

153.343
19.653
13.150
56.093

158.038
17.323
15.430
-

242.239

190.791

239.467
2.772

33.051
157.740

(i)

A Companhia possui contratos de financiamentos contraídos para construção das unidades Hospital
Mater Dei Contorno e Hospital Mater Dei Betim/Contagem, ambas em operação. Os financiamentos
possuem vencimentos entre 2022 e 2027. O BNDES, no período de março a setembro de 2020, por
conta da pandemia do COVID-19, prorrogou os pagamentos dos juros previstos, os quais foram
incorporados ao capital da dívida.

(ii)

Os financiamentos e empréstimos junto ao Banco Santander são em moeda estrangeira dólar americano,
na modalidade 4131, e foram contratados para aquisições de equipamentos hospitalares e capital giro
para operação do hospital. Para estas operações, a Companhia contratou instrumento derivativo SWAP
de proteção da exposição cambial (Nota 5).

(iii)

A Companhia contratou o financiamento junto ao Banco do Nordeste (“BNB”) para a construção da nova
unidade na cidade de Salvador. Este financiamento possui uma linha de crédito de R$ 392.303, o qual
será desembolsado de acordo com a evolução das obras. Em 2020, foram liberados para a Companhia
R$ 54.586. O pagamento do principal será realizado em 10 anos, com o primeiro vencimento em 2024 e
o pagamento dos juros será trimestral. O BNB, no período de março a setembro de 2020, por conta da
pandemia do COVID-19, prorrogou os pagamentos dos juros previstos, os quais foram incorporados ao
capital da dívida.
O vencimento dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020 está impactado pela não
obtenção, até a data das demonstrações financeiras, das cartas resposta permissórias dos bancos BNDES
e BNB para a realização da cisão parcial do ativos garantidores dos financiamentos. Isto posto, os saldos
foram reclassificados para o passivo não circulante (Nota 5.2).

Menos de um ano
Dois e três anos
Quatro e cinco anos
Acima de cinco anos
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2020

2019

239.468
2.771
-

33.051
79.555
31.274
46.911

242.239

190.791
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Os valores contábeis e o valor justo dos empréstimos não circulantes são os seguintes:
Valor
contábil

Empréstimos e financiamentos

Valor justo

2020

2019

2020

2019

242.239

190.791

242.239

190.791

242.239

190.791

242.239

190.791

O valor justo dos empréstimos é substancialmente equivalente ao seu valor contábil, uma vez que a
maior parte do endividamento se trata de contratos pós-fixados em linhas de créditos específicas com o
BNDES, para as quais não identificamos variações relevantes nas taxas de juros atualmente praticadas.
Em relação às demais dívidas pré-fixadas, os montantes contratados não são significativos e, portanto,
não teríamos efeitos relevantes sobre a posição de endividamento consolidado.
Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos da Companhia são denominados nas seguintes
moedas:
2020
2019
Reais
Dólares americanos

229.089
13.150

175.361
15.430

242.239

190.791

A movimentação dos empréstimos e financiamentos ocorreram da seguinte forma:
2020

2019

Saldo inicial
Captação
Derivativos
Juros passivos
Variação cambial e monetária
Pagamento de principal
Pagamento de juros

190.791
54.586
2.744
16.462
5.574
(20.369)
(7.549)

175.509
45.002
17.458
1.269
(31.318)
(17.129)

Saldo final

242.239

190.791
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Parcelamento de impostos
Os parcelamentos de impostos realizados pela Companhia:
Impostos e contribuições parcelados
COFINS (i)
PIS (i)
ISSQN (ii)

2020
18.067
3.915
3.546
25.528

Circulante
Não circulante
(i)

7.455
18.073

refere-se ao parcelamento de PIS e COFINS relativo ao questionamento do não recolhimento sobre
o uso de medicamentos nas dependências do Hospital. O parcelamento foi firmado em 30 de
setembro de 2020 a ser liquidado em 60 parcelas, com atualização pela SELIC.

(ii) refere-se a parcelamento do ISSQN a ser liquidado em 60 parcelas, com atualização pela IPCA-E.

Apresentamos a seguir a movimentação ocorrida:
Adição
Juros provisionados
Pagamentos

27.708
450
(2.630)
25.528

O cronograma de pagamento dos saldos de parcelamentos em 31 de dezembro de 2020 e os respectivos
valores nominais são como segue:
2021
2022
2023
2024
Após 2024

7.455
5.682
4.796
4.796
2.799

Total

25.528
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(a)

Provisão para contingências
Cíveis

Trabalhistas e
previdenciários

Tributárias

Total

Em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)
Adições e atualizações monetárias
Baixas e reversões

22.720

60.933

48.812

132.465

10.716
(971)

22.524
(30.340)

5.532
(910)

38.772
(32.221)

Em 31 de dezembro de 2019
Adições e atualizações monetárias
Baixas e reversões
Pagamentos

32.465
4.776
(4.653)
(55)

53.117
29.805
(7.212)
(730)

53.434
(45.122)
-

139.016
34.581
(56.987)
(785)

Em 31 de dezembro de 2020

32.533

74.980

8.312

115.825

Trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários
A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e previdenciários e tributários, em
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais,
quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada por seus
assessores legais externos. O encargo de provisão é reconhecido no resultado em "Outras receitas e
despesas operacionais".
A natureza das obrigações pode ser sumariada como segue:

(b)

.

Ações cíveis: as principais causas estão relacionadas a ações judiciais movidas por clientes
questionando procedimentos médicos realizados por médicos nas dependências do Hospital. Para
eventuais processos, há depósitos judiciais vinculados no valor de R$ 4.553.

.

Contingências trabalhistas e previdenciárias: correspondem, majoritariamente, a alegações da
Receita Federal do Brasil de vínculo trabalhista de profissionais médicos que prestam serviços nas
dependências dos hospitais da Companhia por meio de pessoas jurídicas. Sendo assim, a Receita
Federal do Brasil emitiu notificações exigindo o recolhimento de encargos trabalhistas. A Companhia
está atualmente contestando tais alegações. Adicionalmente ao valor provisionado citado, a
Companhia mantém provisão para reclamações trabalhistas de outras naturezas. Para eventuais
processos, há depósitos judiciais vinculados no valor de R$ 9.949.

.

Contingências tributárias: A Companhia identificou riscos relativos a tratamentos tributários na
esfera federal relativos ao PIS/COFINS e imposto de renda e contribuição social. A administração
entende que possui provisões suficientes para cobrir eventuais perdas. Em outubro de 2020, a
Companhia homologou o parcelamento infração da Receita Federal do Brasil relativo ao
questionamento do não recolhimento sobre o uso de medicamentos nas dependências do Hospital,
logo reverteu a provisão no valor de R$24.329 e reconheceu a dívida do parcelamento (Nota 16).

Provisões possíveis
A Companhia tem ações de naturezas tributária, trabalhistas e cível, envolvendo riscos de perda
classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as
quais não há provisão constituída. Com relação aos processos tributários, a Companhia questiona na
justiça o não recolhimento do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras e, também, a exclusão do
ISSQN na base do PIS e da COFINS sobre a receita de serviços. Para estes processos, a Companhia
realiza os pagamentos via depósito judicial, cujo saldo em 31 de dezembro de 2020, correspondem a
R$ 7.723 e R$5.285, respectivamente.
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Os valores estimados para as causas possíveis são

Tributárias
Trabalhistas
Cíveis

18

Patrimônio líquido

(a)

Capital subscrito e integralizado

2020

2019

13.008
3.491
8.455

11.211
850
14.118

24.954

26.179

O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, no montante de R$ 131.837 está dividido em
114.620.829 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A composição dos acionistas pode ser assim descriminada:
Em milhares de ações

JSS Empreend. e Administração Ltda.
Outros acionistas
Ações em tesouraria

2020

2019

87.715
26.905
-

324.120
12.048
14.877

114.620

351.045

Em 31 de outubro de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram a cisão parcial em decorrência da
reorganização societária do Hospital Mater Dei mediante a redução do capital no montante de R$1.366 e
o cancelamento de 582 ações ordinárias nominativas.
Conforme mencionado no contexto operacional (Nota 1.2), em 31 de dezembro de 2020 os acionistas da
Companhia aprovaram a cisão parcial do patrimônio líquido, que resultou na redução de capital da
acionista majoritária no montante de R$235.842.
Em 31 de dezembro de 2020, na mesma Assembleia que deliberou sobre a cisão parcial, foi aprovado o
aumento de capital social da Companhia no valor de R$18.000, sem emissão de novas ações, mediante
capitalização do saldo de retenção de lucros. Este aumento foi proporcional a todos os acionistas.
(b)

Ações em tesouraria
Em dezembro de 2020, a Companhia alienou as ações em tesouraria para sócios minoritários no valor de
R$31.050. No mesmo período, foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a distribuição de
dividendos intermediários mediante saldo de reserva de retenção de lucros de anos anteriores no valor
de R$ 32.205, dos quais R$ 31.050 foram compensados com o valor a receber das ações em tesouraria, e
o valor de R$ 1.155 retornou para reserva de lucros em decorrência da renúncia aos dividendos por
determinados acionistas.
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(c)

Ajuste de avaliação patrimonial
O ajuste de avaliação patrimonial refere-se ao custo atribuído quando da adoção inicial dos
pronunciamentos contábeis (CPC). Esse custo atribuído é realizado com base na vida útil dos ativos
correspondentes contra lucros acumulados. Em decorrência da cisão parcial dos ativos imobilizados que
haviam sido objeto de custo atribuído, o montante total do ajuste de avaliação patrimonial foi cindido
também. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possui saldo nesta rubrica.

(d)

Reservas de lucros
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 integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
Reserva para investimento
A constituição da reserva para reinvestimento foi deliberada em Assembleias Gerais Ordinárias com a
finalidade de destinar recursos para a expansão das atividades operacionais da Companhia.

(e)

Dividendos
De acordo com o estatuto social da Companhia, será assegurado aos acionistas 25% do lucro líquido,
ajustado conforme legislação, para distribuição e pagamentos de dividendos.
2020

2019

72.643
(3.632)

138.104
(6.905)

Base de cálculo dos dividendos

69.011

131.199

Dividendos antecipados
Dividendos propostos

17.253

19.661
13.139

Total de dividendos

17.253

32.800

-

(372)

17.253

32.428

25%
0,15
-

25,0%
0,09
24,7%

Lucro líquido do exercício originalmente apresentado
Constituição da reserva legal (5%)

Reversão de dividendos de exercícios anteriores

Porcentual dos dividendos do exercício sobre o lucro líquido
Dividendo por ação – R$
Porcentual dos dividendos após reversões sobre o lucro líquido
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Receita de contratos com clientes

2020

2019

Convênios
Particulares
Repasses sobre serviços prestados
Receita com estacionamento
Outras receitas

708.037
46.627
9.047
4.952
2.168

727.808
36.298
8.908
5.847
1.266

Receita bruta

770.831

780.127

Faturamentos cancelados
Outras deduções

(398)
(530)

(248)
(717)

Deduções da receita

(928)

(965)

ISSQN
PIS
COFINS

(21.611)
(5.390)
(25.041)

(19.062)
(4.850)
(22.611)

Impostos sobre receita

(52.042)

(46.523)

717.861

732.639

2020

2019

(124.745)
(40.465)
(17.996)
(14.016)
(31.857)
(194.275)
(33.805)
(37.900)
(49.864)

(117.216)
(37.034)
(16.255)
(13.627)
(33.002)
(178.968)
(29.814)
(46.057)
(41.550)

(544.923)

(513.523)

Custo do serviço prestado
Despesas gerais e administrativas

(427.797)
(117.126)

(396.956)
(116.567)

Total custos e despesas

(544.923)

(513.523)

Receita líquida
20

Custos e Despesas por natureza

Salários e ordenados
Encargos sociais
Férias, 13º salários e encargos
Benefícios
Prestação de serviços médicos
Materiais e medicamentos
Manutenção e conservação
Depreciação e amortização
Outros custos e despesas
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21

22

Outras receitas (despesas) operacionais

2020

2019

Provisão para contingências
Reversão (provisão) p/créd. liquidação duvidosa
Depreciação propriedade para investimento
Aluguéis
Outras receitas (despesas) operacionais

(23.163)
(30.875)
(596)
1.235
(2.737)

(4.669)
(9.531)
(831)
1.654
5.220

Outras receitas (despesas) operacionais

(56.136)

(8.157)

Resultado financeiro
Resultado financeiro da Companhia por natureza de transação financeira:
2020

2019

2.122
5.139
4.420
1.563

15.365
6.650
(493)
1.212

13.244

22.734

2020

2019

Juros com empréstimos, financiamentos e parcelamentos
Juros contrato de arrendamento
Variação monetária e cambial
Despesas bancárias
Descontos concedidos
Outras despesas financeiras

(15.691)
(428)
(6.789)
(640)
(3.286)
(450)

(17.458)
(473)
(1.269)
(1.404)
(400)
(1.591)

Despesas financeiras

(27.284)

(22.595)

Resultado financeiro líquido

(14.040)

139

Rendimentos de aplicações financeiras
Descontos financeiros
Resultado líquido com derivativos - Swap
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras
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23

Imposto de renda e contribuição social

(a)

Composição de saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos
Segue a reconciliação da apuração do imposto de renda e contribuição social para os exercícios findos:
2020

2019

102.762
34%

211.098
34%

(34.939)

(71.773)

871
3.949

284
(1.505)

Provisão do imposto de renda e contribuição social

(30.119)

(72.994)

IR e CSLL - corrente
IR e CSLL - diferido

(59.037)
28.918

(79.725)
6.731

(30.119)

(72.994)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota de IR e CSLL
Imposto calculado com base na alíquota dos impostos
Diferenças permanentes
Incentivos fiscais (patrocínios e doações)
Outras diferenças permanentes

(b)

Composição de saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos
Os impostos diferidos estão representados despesas e receitas temporárias e estão apresentados líquidos
no balanço patrimonial, conforme previsto no CPC 32.
2020

2019

Provisão para contingências
Provisão para glosas
Provisão para devedores duvidosos
Depreciação e custo atribuído do ativo imobilizado
Instrumentos financeiros derivativos
Outros

19.842
16.539
14.936
(2.435)
900

26.778
11.636
4.485
(29.680)
(932)
-

Ativo (passivo), líquido

49.782

12.287
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Lucro por ação
Básico e diluído
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o
exercício, excluindo, quando aplicável, as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como
ações em tesouraria. O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média
ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais com efeitos diluidores. A Companhia não possui instrumentos potenciais com efeitos
diluidores.

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação (milhares)
Lucro básico e diluído por ação - R$
25

2020

2019

72.643

138.104

336.152

336.168

0,22

0,41

Saldos e transações com partes relacionadas
Os saldos e transações com partes relacionadas estão descritos abaixo.
Parte relacionada
Dividendos a pagar
Arrendamentos a pagar

Acionistas
Controladora

2020

2019

28.080
395.590

26.028
-

Conforme descrito na Nota 11, a Companhia e a JSS celebraram em 31 de dezembro de 2020, contratos
de locação dos imóveis das três unidades operacionais e outros imóveis de uso administrativo,
assistencial e laboratorial. Os contratos têm duração de 30 anos, com possibilidade de renovação e estão
sujeitos ao reajuste pela variação do IPCA. O contrato também prevê a execução das obras, pela
Companhia, da Unidade Salvador e do Centro Médico Salvador.E quando da conclusão das obras,
entrará em vigor o contrato de locação das referidas unidades(Nota 26).
(a)

Remuneração do pessoal-chave da administração
A administração compreende os Conselheiros de Administração e os Diretores Estatutários. A
remuneração paga ao pessoal-chave da administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:
Salários e outros benefícios de curto prazo, a
empregados
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2020

2019

16.063

16.342

16.063

16.342

Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

26

Contratos e compromissos
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia no processo de cisão dos ativos, firmou contrato com sua
controladora JSS, se comprometendo a promover a finalização da execução das obras das edificações
das unidades localizadas na cidade Salvador (Hospital Mater Dei Salvador e o Centro Médico Mater Dei)
de acordo com as características especiais e necessárias para o desenvolvimento das suas atividades.
O Hospital Mater Dei será exclusivamente responsável pela execução da obra, respeitando todas as
normas e legislações específicas para a construção e, também em obter e a apresentar à JSS todas as
licenças, autorizações e alvarás referentes às obras, inclusive o atestado de vistoria do Corpo de
Bombeiros e o Auto de Conclusão de Obras (“Habite-se”).
Pela execução das obras, a Companhia receberá uma contrapartida correspondente da JSS para
reembolso total dos custos da obra a executar no valor estimado de R$308.000, que tem previsão de
inauguração no 1º semestre de 2022. Conforme contrato, a JSS reembolsará a Companhia no prazo de
12 anos, sendo o mesmo prazo do financiamento obtido pela Companhia para a construção dos
respectivos imóveis. O contrato prevê uma remuneração de 4,1% ao ano e terá início em 02 de janeiro de
2021.
Após a conclusão das obras, entrará em vigor o contrato de locação do Hospital Mater Dei Salvador e o
Centro Médico Mater Dei, o qual terá a duração de 28 anos, com o valor estimado anual de R$19.000,
sujeitos ao reajuste do IPCA, com a possibilidade de revisão dos preços a cada 5 anos para permitir
ajuste à evolução dos preços praticados no mercado.
Em 31 de dezembro a Companhia possuía saldos de adiantamentos a fornecedores e estoques adquiridos
e ainda não aplicados na obra, apresentados como “Ativos de obras a executar”.
2020
Adiantamento a fornecedores
Material para execução de obra (a)

36.217
16.005
52.222

27

Seguros (cobertura não auditada)
A Companhia tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando
no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por
montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de
seguros.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentava as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Montante da
Bens segurados
Riscos cobertos
cobertura
Prédio e conteúdos

Incêndio/raio/explosão/danos elétricos/vendaval
a fumaça/ lucros cessantes
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Adicionalmente, a Companhia contratou apólices de seguro garantia visando dar cobertura, por ordem
judicial, a processos judiciais em andamento. Esse seguro tem por objetivo apenas evitar a necessidade
de se proceder a depósito judicial. Caso a Companhia não logre êxito nessas ações, a mesma deverá arcar
com o ônus dessas ações, não tendo cobertura quanto aos valores perdidos.
28

Eventos subsequentes

(a)

Cláusulas contratuais restritivas – covenants
Até, 31 de dezembro de 2020 a Companhia não tinha obtido as cartas resposta com a anuência (waiver)
dos bancos BNDES e BNB para a realização da cisão parcial da Companhia realizada em 31 de dezembro
de 2020, o que a obrigou a apresentar no passivo circulante, o saldo de longo prazo das dívidas
correspondentes, no montante de R$ 173.253.
A Administração da Companhia obteve, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2021, a anuência dos bancos BNB
e BNDES, respectivamente, para realização da cisão parcial da Companhia sem declarar vencimento
antecipado das dívidas. Logo, a partir do recebimento dos waivers, o cronograma de pagamentos das
dívidas permanece inalterado, eximindo a Companhia da realização do caixa de forma antecipada.
Apresentamos a seguir, de forma resumida, o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 após a
obtenção do waiver:
2020

2020

2020

2020

Apresentado

Após waiver

Apresentado

Após waiver

Ativo
Circulante

555.270

555.270

Passivo
Circulante

427.761

254.508

Não circulante

628.959

628.659

Não Circulante

495.107

668.360

Patrimônio líquido

261.061

261.061

1.183.929

1.183.929

Total do Ativo

1.183.929

1.183.929

Total do passivo

Apresentamos a seguir, o cronograma de vencimento dos empréstimos e financiamentos em 31 de
dezembro de 2020, após a obtenção do waiver:
Cronograma dos empréstimos e financiamentos:

Menos de um ano
Dois e três anos
Quatro e cinco anos
Acima de cinco anos
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2020

2020

Apresentado

Após waiver

239.468
2.771
-

66.215
58.383
49.744
67.897

242.239

242.239
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Cronograma dos empréstimos e financiamentos a valores futuros não descontados:

Menos de um ano
Dois e três anos
Quatro e cinco anos
Acima de cinco anos

(b)

2020

2020

Apresentado

Após waiver

239.850
2.949
-

76.406
81.450
64.926
72.328

242.799

295.110

Plano de opções de compra de ações
Em Assembleia Geral Extraordinária se aprovou, em 10 de fevereiro de 2021, o Plano de Opção de
Compra de Ações de emissão da Companhia (“Plano”), o qual estabelece as condições gerais para a
outorga de opções de compra de ações aos colaboradores, parceiros estratégicos e consultores da
Companhia, a critério do Conselho de Administração , objetivando incentivar a integração e alinhamento
dos colaboradores da Companhia. O Plano delega ao Conselho de Administração a competência para
delimitar todos os termos e condições nos quais as opções serão outorgadas, por meio da aprovação de
programas, observado que as opções outorgadas não poderão ultrapassar o limite máximo de 3,0% (três
por cento) das ações do capital subscrito e integralizado da Companhia, sendo que este limite somente
poderá ser alterado mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas daCompanhia.

*
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Hospital Mater Dei S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Hospital Mater Dei S.A. ("Companhia"), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital Mater Dei S.A. em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 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". Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras
Chamamos atenção à nota explicativa 1.3 às demonstrações financeiras, que foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para refletir os assuntos descritos na referida nota explicativa. O exame das demonstrações
financeiras preparadas originalmente, antes dos ajustes descritos na nota explicativa 1.3, foi conduzido sob
a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 16
de abril de 2019, sem ressalvas.

PricewaterhouseCoopers, Rua dos Inconfidentes, 911, 17º e 18º, Belo Horizonte, MG, Brasil 30140-128
Caixa Postal 289 T: (31) 3269-1500, F: (31) 3269-6950, www.pwc.com/br

340

(DC1) Uso Interno na PwC - Confidencial

Hospital Mater Dei S.A.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido

Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
Reconhecimento de receitas (Notas
explicativas 3.14 e 18)
A Companhia atua no provimento de serviços de
saúde, os quais envolvem a prestação de serviços
hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, hotelaria,
e de diagnóstico, bem como o uso de medicamentos
e materiais hospitalares. Dessa forma, o
reconhecimento das receitas implica na adequada
apuração das contas hospitalares, faturadas e não
faturadas, bem como em determinar a dedução das
estimativas de glosas sobre os serviços prestados e
medicamentos e materiais hospitalares aplicados,
decorrentes de questionamentos por parte de
clientes operadoras de planos de saúde, alegando
não serem devidos, parcial ou na totalmente.
O grande volume de contas hospitalares e a
diversidade de serviços e insumos aplicados, bem
como o fato de haver prestação de serviço em curso
na data das demonstrações financeiras, requerem
que a Companhia possua controles detalhados que
lhe permitam apropriar a receita no período
correto.
Adicionalmente, o reconhecimento da receita
também envolve um componente de consideração
variável relativo às glosas. Portanto, a receita é
mensurada somente na medida em que for
altamente provável que uma reversão significativa
no valor das receitas acumuladas reconhecidas, não
deva ocorrer, o que envolve o exercício de

Nossos procedimentos de auditoria
compreenderam, entre outros, o entendimento com
os responsáveis da administração acerca dos
principais controles utilizados na apuração das
contas médicas com vistas ao reconhecimento da
receita no período correto. Adicionalmente,
avaliamos os critérios empregados na elaboração da
estimativa de provisão de glosas, com base no
histórico de perdas efetivas.
A partir do entendimento e testes específicos,
concluímos pela efetividade dos controles gerais de
tecnologia da informação, o que nos permitiu
realizar testes sobre os controles das transações de
receitas. Esses testes de controles compreenderam
a verificação da integridade das datas de cadastro e
alta de pacientes para fins das contas hospitalares e
a verificação da acuracidade dos preços incluídos
nas contas hospitalares com base na tabela de
preços vigentes.
Realizamos ainda testes de transações e saldos que
compreenderam: (i) a confirmação de saldos de
contas a receber, selecionados em bases amostrais,
e, quando não recebidas as respostas, teste
alternativo de liquidação subsequente dos saldos;
(ii) a seleção de transações de receita selecionadas
com determinadas operadoras de plano de saúde
visando a verificação da liquidação subsequente de
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
julgamento para a determinação de estimativa
contábil com base na experiência histórica.

receita de contas hospitalares; (iii) a seleção, em
bases amostrais, de contas hospitalares nos
registros de receita para verificação de sua inclusão
em uma remessa para plano de saúde, o confronto
dessa remessa com a nota fiscal emitida e a
correspondente liquidação financeira subsequente;
e (iv) recálculo das deduções com impostos sobre a
receita bruta.
Por fim, obtivemos os relatórios detalhados de
contas hospitalares no final do exercício e
verificamos o critério de reconhecimento da receita
no período correto com base na data de prestação
dos serviços, bem como selecionamos, em bases
amostrais, contas hospitalares para verificação da
acuracidade das premissas empregadas pela
administração.
Quanto à provisão de glosas, obtivemos o relatório
da conta de recursos de glosas, por idade, e
confrontamos com o valor da provisão constituída,
com base no critério estabelecido pela
administração.
Nossos procedimentos de auditoria demonstraram
que os critérios as premissas adotados pela
administração para a apuração da receita e o seu
reconhecimento no período correto, bem como as
correspondentes divulgações, são razoáveis e
consistentes com as informações e documentos
apresentados.

Passivos contingentes
(Notas explicativas 3.12 e 16)
A Companhia é parte em processos judiciais e
administrativos de natureza cível, trabalhista,
previdenciária e tributária, bem como possui outros
passivos contingentes, decorrentes do curso
normal de suas atividades.
A administração avalia periodicamente, com base
nas opiniões de seus assessores jurídicos, o
andamento dos processos, nas diversas instâncias
judiciais ou administrativas, com o propósito de

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o entendimento dos controles internos
relevantes para identificar, avaliar e divulgar os
passivos contingentes. Para tanto, obtivemos cópia
dos autos de infração para determinados processos
visando o entendimento dos argumentos da
autoridade fiscal.
Obtivemos confirmações dos assessores jurídicos
externos que patrocinam os processos judiciais e
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
estimar os possíveis desfechos, e provisionar
aqueles considerados de perda provável e divulgar
aqueles considerados como de perda possível.

administrativos, contemplando os prognósticos de
perda e a quantificação dos montantes estimados,
para avaliar a adequação do valor da provisão
constituída ou do valor divulgado. Também
A determinação da probabilidade de êxito frente a
procedemos ao recálculo das provisões constituídas
esses riscos contingentes, assim como a estimativa considerando atualizações monetárias e encargos.
de perdas prováveis esperadas, envolve julgamentos Avaliamos também a adequação das divulgações
críticos por parte da administração da Companhia, efetuadas nas notas explicativas.
pois dependem da evolução desses assuntos no
futuro, o que não está totalmente sob o controle da Consideramos que os critérios e premissas adotados
administração.
pela administração para a determinação das
provisões para demandas judiciais e
Nesse contexto, consideramos como um dos
administrativas, bem como as divulgações
principais assuntos de auditoria pois o desfecho
efetuadas, são consistentes com as avaliações dos
desses processos nas diversas esferas aplicáveis
assessores jurídicos.
pode sofrer desdobramentos diferentes do esperado
pela administração e seus assessores jurídicos e
produzir impacto imediato no resultado do
exercício.
Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 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
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 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, 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
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Hospital Mater Dei S.A.
•

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 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras 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.
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Fábio Abreu de Paula
Contador CRC 1MG075204/O-0
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração do Hospital Mater Dei S.A.
("Companhia" ou "Mater Dei") apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). A
Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC
e pelo IASB e que são aplicáveis às demonstrações financeiras findas de 31 de dezembro de
2019.
A REDE MATER DEI DE SAÚDE
A Companhia é uma Rede provedora de serviços de saúde no Brasil, que fornece serviços
hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, hotelaria, diagnóstico, entre outros. A Rede Mater
Dei de Saúde possui mais de 40 anos de experiência no setor de assistência médica e
construiu uma posição sólida no mercado em que atua, consolidando a sua reconhecida
marca, “Mater Dei”, e tornado seu nome uma referência da mais alta qualidade. Para
comprovar a qualidade dos nossos serviços, o Mater Dei possui as mais reconhecidas
certificações internacionais, como a JCI (Joint Commission International), em todas as
unidades, ONA III (Organização Nacional de Acreditação), entre outras.
A Companhia opera a maior rede de hospitais privados do Estado de Minas Gerais,
compreendendo 3 unidades hospitalares, sendo 2 localizadas na cidade de Belo Horizonte e 1
na divisa entre os municípios de Betim e Contagem. Adicionalmente, estamos construindo
nossa primeira unidade hospitalar fora do Estado de Minas Gerais, localizada na cidade de
Salvador, Estado da Bahia, com previsão de início das operações no começo de 2022. Em
2019, as unidades operacionais acumulam uma capacidade instalada de mais de 1.000 leitos,
que será acrescida de 370 leitos referente à unidade de Salvador.
A seguir, esse relatório apresentará os resultados financeiros da Rede Mater Dei de Saúde
compreendido entre o ano que se inicia em 1º de janeiro de 2019 e termina em 31 de
dezembro de 2019.
HIGHLIGHTS ECONÔMICO-FINANCEIROS
O mercado de assistência médica no Brasil possui grande potencial de crescimento,
principalmente devido às baixas taxas de penetração dos planos de saúde, à baixa
participação da saúde no PIB e dos reduzidos gastos com saúde per capita.
Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o número de beneficiários
dos planos privados de saúde médico-hospitalar aumentou de 33,8 milhões em 2004 para
47,0 milhões em 2019, o que representa um aumento de 39%. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no mesmo período, a população saiu de 182,1
para 210,1 milhões de habitantes, representando um aumento de 15%.
Os números permitem afirmar que o número de beneficiários de planos de saúde, assim como
sua penetração no Brasil estão crescendo. Em 2019, 78% da população ainda era coberta por
recursos públicos relacionados à assistência da saúde, sendo atendidos exclusivamente pelo
SUS, enquanto somente 22% possuem atendimento privado de saúde. Quando comparamos
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esses números com mercados já maduros e, aliado à perspectiva de crescimento da
economia Brasileira em conjunto com a geração de empregos no país, o número de
beneficiários ainda tem muito espaço para crescer.
Historicamente, nossa estratégia de crescimento inclui o crescimento por meio de projetos
próprios, como a ampliação do segundo bloco do Hospital Mater Dei Santo Agostinho em
2000, a construção do Hospital Mater Dei Contorno inaugurado em 2014 e a construção do
Hospital Mater Dei Betim/Contagem finalizada em 2019. Adicionalmente, estamos construindo
a unidade Mater Dei em Salvador, com previsão de inauguração em 2022.
Receita líquida
A receita líquida do Mater Dei em 2019 totalizou R$ 732,6 milhões, representando um
crescimento de 16,9% comparado à receita de 2018 de R$ 626,6 milhões. Esse aumento foi
devido ao início da operação do Hospital Mater Dei Betim-Contagem, ao aumento do número
médio de admissões de pacientes por dia e ao aumento do nosso ticket médio.
Custos dos serviços prestados
Os custos dos serviços prestados são compostos, principalmente, pelas contas de pessoal,
materiais e medicamentos, depreciação e amortização. Os custos com serviços prestados
totalizaram R$ 397,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando 54,2% da receita
líquida e um aumento de 16,2% em comparação com os custos em 31 de dezembro de 2018.
O aumento de R$ 55,3 milhões no período, ocorreu principalmente em função do plano
estratégico de expansão da Companhia. Para atendimento à nova demanda do Hospital em
Betim/Contagem foram necessárias novas contratações de pessoal, aumento da depreciação
em virtude da compra de novos equipamentos para exames hospitalares e laboratoriais,
repasses médicos e serviços gerais (como segurança e limpeza). Em adição, como
consequência do maior volume de pacientes admitidos, houve maior utilização de órteses e
próteses, materiais especiais e medicamentos, que aumentaram de preço com a inflação
médica, entre outros.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas são compostas pelos gastos com pessoal administrativo
e executivos, viagens e hospedagens, entre outros. Essas despesas aumentaram 21,4% em
relação a 2018 devido principalmente às despesas com pessoal, a qual teve um aumento
como consequência principalmente do incremento no número de profissionais contratados no
setor administrativo e executivo, para atender a estratégia de crescimento da Companhia e a
demanda específica de planejamento e acompanhamento da construção do Hospital Mater
Dei Salvador e das operações do Hospital Mater Dei Betim Contagem que iniciaram em 2019.
Endividamento
Composição da dívida 31.12.2018 31.12.2017 Variação
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da conta de empréstimos e financiamentos era de
R$190,8 milhões em comparação ao saldo da conta de financiamentos de R$175,5 milhões
em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$15,3 milhões ou 8,7% ano
contra ano. Grande parte dos nossos empréstimos são linhas de créditos específicas para a
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construção de novos hospitais, que possuem uma carência e funcionam a base de reembolso,
por isso o saldo devedor aumenta até o final da obra. Sendo assim, o crescimento do saldo
desta linha foi em virtude, principalmente, do aumento da captação do financiamento para a
obra do Hospital Mater Dei Betim Contagem. O aumento deste saldo devedor foi parcialmente
reduzido com o pagamento parcial do principal do financiamento para o Hospital Mater Dei
Contorno e a quitação do saldo devedor de outros empréstimos menos relevantes.
Mesmo com o aumento estratégico de nossa dívida, continuamos com um nível muito
saudável de alavancagem, expressa por uma dívida líquida negativa. Subtraindo da conta de
financiamentos o caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de R$ 261,2 milhões
ao final de 2019 e R$ 286,3 milhões ao final de 2018, obtemos a dívida líquida negativa, de R$
(70,4) milhões para 2019 e R$ (110,8) para 2018.
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Para o Mater Dei, o desenvolvimento sustentável é alcançado quando seu negócio gera valor
para todos os stakeholders: pacientes, corpo clínico, operadoras, fornecedores, acionistas e
colaboradores, e apoia o fortalecimento social e ambiental. O Mater Dei preza pela
manutenção e melhoria da saúde em toda sua área de influência, pela segurança de seus
colaboradores e comunidades vizinhas, pela responsabilidade ambiental e o desenvolvimento
socioeconômico das regiões onde opera, por meio de uma gestão consciente e responsável,
de ações empresariais voluntárias e de parcerias intersetoriais.
O Mater Dei se compromete em desenvolver continuamente as competências de seu capital
humano nas questões sociais e ambientais e envolver os seus stakeholders na construção de
um cenário adequado aos seus desafios como uma instituição defensora da saúde e da vida.
Não obstante, ainda instituímos e estimulamos ideias e iniciativas de ações que envolvem a
redução do consumo de água, energia elétrica, a redução da produção de resíduos e incentivo
à reciclagem.
A estrutura hospitalar, que oferece uma diversa gama de serviços complexos durante as 24
horas do dia, envolve atividades com potencial geração de impactos ambientais, sendo os
principais: consumo de água, energia e a geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos.
Como forma de evitar quaisquer impactos socioambientais, monitoramos frequentemente
nossos indicadores e possuímos reuniões de análises críticas regularmente para detectar
desvios de metas e direcionar a implantação de medidas corretivas e preventivas.
Os hospitais do Mater Dei geraram em 2019 aproximadamente 1469 toneladas de resíduos,
sendo 267 toneladas de infectantes, perfurocortantes e químicos e 1202 toneladas de
comuns.
Uma das iniciativas recentes da Rede Mater Dei que se destacou foi apresentada em 2018 no
Congresso Nacional de Hospitais Privados – Conahp. Na ocasião, a Associação Nacional de
Hospitais Privados - ANAHP recebeu diversos cases de hospitais de todo país, reunindo as
melhores práticas alcançadas pelas instituições associadas no que tange a eficiência
assistencial, operacional e de governança no Manual de Efetividade e Práticas Contra o
Desperdício. O case apresentado pelo Mater Dei de Saúde acarretou a redução do consumo
de água em quase 30% na Rede e a redução de energia elétrica em quase 6% na Unidade da
Contorno.
Os novos empreendimentos da Rede Mater Dei de Saúde seguem os mais modernos e
qualificados conceitos de sustentabilidade, como sistemas de climatização híbrida,
equipamentos com o mais alto grau de eficiência em termos de consumo de energia, sistemas
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com reaproveitamento de água para irrigação de jardins, limpeza de estacionamento, entre
outros. Não obstante, em virtude das constantes renovações tecnológicas, frequentemente
investimos para aumentar nossa eficiência energética.
As diretrizes ambientais aplicam-se a todas as unidades hospitalares e áreas corporativas da
Rede Mater Dei de Saúde e deverão ser cumpridos por todos os colaboradores, diretos ou
indiretos. Nossa Política Ambiental, endossada pela alta gestão da companhia, documenta as
principais diretrizes que sintetizam o compromisso com as questões ambientais.
RECURSOS HUMANOS
Nossa gestão de recursos humanos apoiou-se em uma série de iniciativas e programas bem
sucedidos, dedicados à formação, desenvolvimento e retenção de capital humano alinhados
às estratégias do negócio. Em 31 de dezembro de 2019, contávamos com 3120 profissionais
em nosso quadro de colaboradores, um aumento de 7,5% em comparação com 31 de
dezembro de 2018. Nossas práticas de remuneração e benefícios seguem as referências do
mercado e estão em conformidade com a legislação brasileira.
Além de remuneração fixa, dispomos de sistema de remuneração variável, em decorrência de
metas de desempenho, separados em 2 tipos: (i) Programa de Participação de Lucros e
Resultados (PLR), desenvolvido a partir do planejamento estratégico, com metas coletivas
setoriais que integram os desafios estratégicos de cada gestor e funcionário, e (ii) Bônus por
performance dos executivos, formada a partir de um conjunto de metas alinhadas com o
planejamento estratégico da empresa.
A nossa gestão de desempenho é baseada no modelo de avaliação de competências, que
consiste na avaliação de aspectos técnicos e comportamentais alinhados com as nossas
estratégias. As avaliações são realizadas anualmente e aplicadas a todos os nossos
colaboradores, elas contemplam reuniões de feedback e ações de capacitação e
desenvolvimento a fim de promover o aprimoramento do desempenho dos colaboradores,
canalizando esforços para alcançar objetivos e resultados que garantam rentabilidade,
sustentabilidade, competitividade e geração de valor.
COVID-19
A Pandemia no Brasil provocada pelo novo coronavírus afetou diversos setores da economia,
incluindo a área da saúde e a Rede Mater Dei, sendo que esse novo cenário turbulento
impactou as diversas regiões do Brasil em tempos e magnitudes diferentes. No Brasil, como
um todo, a disseminação do novo coronavírus atingiu patamares elevados já em março. No
entanto, no Estado de Minas Gerais e, em específico, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), a crise se acentuou de maneira mais forte, com maior número de
notificação diária de novos casos, em junho e julho de 2020.
Em virtude das incertezas da população e comunidade científica relacionadas ao coronavírus,
do novo comportamento humano em resposta à pandemia, das medidas tomadas pelos
órgãos governamentais (ex. corte de procedimentos eletivos) e da série de medidas tomadas
pelos governantes, tivemos um maior impacto no fluxo de pessoas no hospital logo no início
da pandemia e, portanto, na receita, principalmente em abril de 2020. Impacto que, a partir
dos meses seguintes foi se regularizando, gradativamente, com a retomada dos
procedimentos eletivos e normalização do comportamento humano.
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Iniciativas
Ainda no contexto turbulento da pandemia, a Rede Mater Dei de Saúde foi uma das primeiras
entidades a responder contra o COVID-19, adotando rapidamente diversas medidas e estando
disponível para fornecer suporte para toda a sociedade:
i.

180 Leitos de CTI no Mater Dei Betim Contagem
Por meio de parceria com o Governo de Minas Gerais, Fiemg e empresas
mineiras, a Rede Mater Dei de Saúde disponibilizou a estrutura da Unidade BetimContagem para implantação de 180 leitos de CTI do Hospital de Campanha do
Estado para pacientes com Covid-19. São três andares exclusivos para atender as
demandas de pacientes graves ou que necessitarem de cuidados especiais. Além
disso, também estará à disposição do Hospital de Campanha, a estrutura do
Parque Tecnológico da Medicina Diagnóstica, do Centro Cirúrgico e dos serviços
de apoio

ii.

Assessoria técnica em projetos de respiradores
A falta de respiradores nos leitos hospitalares está entre as principais dificuldades
enfrentadas na pandemia. Por isso, a Rede Mater Dei contribuiu com iniciativas de
dois projetos brasileiros de fabricação de respiradores. Um da empresa Tacom e
outra da AuLTech (que tem parceria com empresa de equipamentos médicos).
Médicos clínicos e intensivistas e uma equipe de técnicos e engenheiros apoiaram
o desenvolvimento dos equipamentos. A Rede disponibilizou também
equipamentos como ventiladores, circuitos de ventiladores além do Laboratório de
Calibração da Engenharia Clínica para testes.

iii.

Campanha para compra de EPIs
A Rede Mater Dei apoiou campanhas do Sinduscon e do Movimento Dias
Melhores para aquisição e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s) a hospitais públicos do Estado. Devido à expertise na compra de materiais
médico-hospitalares, a Rede se encarregou de toda a negociação e compra dos
insumos, garantindo uma otimização dos recursos através de melhores preços e
qualidades.

iv.

Parceria com a Vale no desafio Covid-19
Com o objetivo de buscar soluções para o combate à Covid-19, a Vale
disponibilizou USD 1 milhão para investir em iniciativas de empresas, startups,
instituições e universidades em temas como diagnóstico, monitoramento e
cuidados intensivos, dentre outros. A Rede Mater Dei de Saúde foi uma das
parceiras nacionais e internacionais na liderança médico-científica na definição dos
desafios relevantes e nos critérios técnicos de avaliação das propostas. A iniciativa
recebeu 1.858 propostas de várias partes do mundo para o desafio no Brasil e
Canadá. Ao término, 12 projetos foram selecionados a receberem o apoio
financeiro para a aceleração das soluções.

v.

Movimento estímulo 2020 de Minas Gerais
“Ajudando pessoas, apoiando negócios”. O movimento sem fins lucrativos busca
apoiar pequenos empreendedores que enfrentam dificuldades em virtude da
pandemia do novo coronavírus por meio de crédito e capacitação profissional. A
Rede Mater Dei de Saúde se junta a outras empresas mineiras que financiam o
projeto.

5 de 5
350

Hospital Mater Dei S.A.
Balanço patrimonial
Em milhares de reais

Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não Circulante
Depósitos judiciais
IR e CSLL diferidos
Propriedades para investimento
Investimentos
Direito de uso
Imobilizado
Intangível

7
7
8
9

16
22
10
11
12
13

Total do ativo não circulante

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contrib. a recolher
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes

14
15
11

Total do passivo circulante
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
IR e CSLL diferidos
Provisão para contingências

15
11
22
16

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
(-) Ações em tesouraria
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de lucros

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

123.671
137.529
233.024
15.642
3.194

173.020
113.264
155.303
13.157
7.105

155.575
84.613
150.207
9.599
4.594

513.060

461.849

404.588

25.065
12.287
63.772
35
3.091
697.849
5.148

14.456
5.556
64.602
35
645.255
6.593

15.262
65.434
35
530.669
6.498

807.247

736.497

617.898

1.320.307

1.198.346

1.022.486

50.484
33.051
1.459
14.368
49.343
26.028
234

53.295
28.283
12.345
41.471
41.493
672

45.509
26.308
11.019
35.296
33.601
3.111

174.967

177.559

154.844

157.740
1.812
139.016

147.226
132.465

103.708
4.866
112.255

298.568

279.691

220.829

351.045
(31.050)
57.613
469.164

351.045
(31.050)
60.125
360.976

351.045
(31.050)
62.638
264.180

846.772

741.096

646.813

1.320.307

1.198.346

1.022.486

17

Total do patrimônio líquido
Total do passivo

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quanto indicado de outra forma

Nota
explicativa

2019

2018
(Reapresentado)

Receita de serviços hospitalares
Custo dos serviços prestados

18
19

Lucro Bruto
Despesas e receiras operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais

19
20

Lucro antes das receitas e despesas
financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

21
21

732.639
(396.956)

626.556
(341.640)

335.683

284.916

(116.567)
(8.157)

(96.027)
(4.493)

(124.724)

(100.520)

210.959

184.396

22.734
(22.595)

25.584
(19.573)

139

6.011

211.098

190.407

(72.994)

(65.972)

138.104

124.435

0,41

0,37

Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

22

Lucro líquido do exercício
Lucro por ação – em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2019

2018
(Reapresentado)

Lucro líquido do exercício

138.104

124.435

Resultado abrangente total

138.104

124.435

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(31.050)

57.613

351.045

Saldo em 31 de dezembro de 2019

60.125

(3.807)
1.294

62.638

62.638

Ajuste de
avaliação
patrimonial

(3.806)
1.294

(31.050)

(31.050)

351.045

351.045

(31.050)

351.045

Capital Social

Ações em
tesouraria

Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício
Dividendos e juros sobre capital próprio (Nota 17)
Constituição de reserva legal
Constituição da reserva de lucros
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
IR/CS diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial

Em 31 de dezembro de 2018

Lucro líquido do exercício (reapresentado)
Destinação do lucro líquido do exercício
Dividendos e juros sobre capital próprio (Nota 17)
Constituição de reserva legal
Constituição da reserva de lucros
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
IR/CS diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial
Outras movimentações patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2017
Ajustes de exercícios anteriores - correção de erros (Nota 1.3)
Absorção de prejuízos com reservas

Em milhares de reais

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

Hospital Mater Dei S.A.

40.725

6.905

33.820

6.593

27.227

27.227

Reserva Legal

41.129

41.129

41.129

41.129

Reserva
para reinvestimento

386.898

101.283

285.615

90.203

195.412

(8.812)

204.224

Reserva de
retenção de
lucros

412

412

412

412

Reserva
especial

Reservas de lucros

846.772

(32.428)

(32.428)
(6.905)
(101.283)
3.806
(1.294)
-

138.104

741.096
138.104

-

(30.031)

(30.031)
(6.593)
(90.203)
3.807
(1.294)
(121)

(121)

124.435

646.813

655.625
(8.812)

Total

124.435

-

(8.812)
8.812

Lucros
acumulados

Hospital Mater Dei S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Fluxo de caixa provenientes das operações
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o superávit ao caixa líquido
Depreciação e amortização
Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível
Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa e glosa
Constituição (revesão) de provisão para contingências
Rendimentos de aplicações financeiras
Despesas financeiras líquidas

2019

2018
(Reapresentado)

138.104

124.435

46.887
1.983
72.994
10.917
2.863
(7.210)
22.415

36.309
1.947
65.972
18.762
17.073
(7.550)
16.885

288.953

273.833

Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
Estoques
Outros ativos
Depósitos judiciais
Arrendamento mercantil a pagar
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Outros passivos

(88.638)
(2.485)
(2.820)
(10.609)
(1.180)
(2.811)
2.023
391
(438)

(23.858)
(3.558)
(8.067)
806
7.786
1.326
(3.623)
(2.560)

Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

(106.567)
(65.514)
(17.129)

(31.748)
(61.041)
(11.983)

99.743

169.061

(97.129)
(699)
(40.000)
22.945

(149.773)
(2.331)
(104.347)
83.246

(114.883)

(173.205)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Dividendos pagos

45.002
(31.318)
(47.893)

72.164
(28.436)
(22.139)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

(34.209)

21.589

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(49.349)

17.445

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

173.020
123.671

155.575
173.020

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(49.349)

17.445

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangíveis
Aplicações financeiras realizadas
Resgates de aplicações financeiras
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2019

2018
(Reapresentado)

Receitas
Receitas brutas de serviços hospitalares
Deduções da receita
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Serviços de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Outras despesas operacionais
Valor adicionado líquido produzido

780.127
(965)
(9.531)
6.874

669.732
(686)
1.353
5.434

776.505

675.833

(191.786)
(80.364)
(24.812)

(175.577)
(66.706)
(18.202)

479.543

415.348

(46.887)
(4.669)

(36.309)
(10.448)

427.987

368.591

22.734

25.584

450.721

394.175

117.216
37.034
16.255

98.373
30.153
13.179

100.455
19.062
22.595
32.428
105.676

88.822
19.640
19.573
30.031
94.404

450.721

394.175

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Salários e ordenados
Encargos sociais
Férias e 13º salário e encargos
Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais/Municipais
Juros e variações cambiais
Juros sobre capital próprio e dividendos
Lucros retidos do exercício
Valor adicionado distribuído

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais

1.1

Contexto operacional
O Hospital Mater Dei S.A. (a "Companhia"), que tem sua sede social na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, provê serviços de saúde no Brasil, como hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais,
hotelaria, diagnóstico, entre outros. A Rede Mater Dei de Saúde possui mais de 40 anos de experiência
no setor de assistência médica e construiu uma posição sólida no mercado em que atua, consolidando a
sua reconhecida marca, “Mater Dei”, e tornado seu nome uma referência da mais alta qualidade. Para
comprovar a qualidade dos nossos serviços, o Mater Dei possui as mais reconhecidas certificações
internacionais, como a JCI (Joint Commission International) e ONA III (Organização Nacional de
Acreditação), Accredition Canada, dentre outras.
A Companhia opera a maior rede de hospitais privados do Estado de Minas Gerais, compreendendo 3
unidades hospitalares, sendo 2 localizadas na cidade de Belo Horizonte e 1 na divisa entre Betim e
Contagem. Adicionalmente, está construindo a primeira unidade hospitalar fora do Estado de Minas
Gerais, localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com previsão de início das operações no
começo de 2022. Em 2019, as unidades operacionais acumulam uma capacidade instalada de 1.082
leitos, que será acrescida de 370 leitos referente à unidade de Salvador. (informação não auditada)
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração em 25 de
setembro de 2020.

1.2

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas
pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
apresentadas na Nota 3.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que,
no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), tem seu
custo ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4.

(a)

Demonstração do valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária
brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi
preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do
Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência,
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do
conjunto das demonstrações contábeis.
1.3

Reapresentação de cifras comparativas

(a)

Correção de erros
Em 31 de dezembro de 2019, foram identificados ajustes de exercícios anteriores, referentes a
reclassificações entre contas para melhor apresentação e correção de erros relativos ao reconhecimento
de receitas no período de competência, reconhecimento da provisão para crédito de liquidação duvidosa
e glosas insuficiente, reconhecimento dos juros sobre empréstimos e financiamentos mediante regime
caixa, provisionamentos de dividendos mínimos obrigatórios a pagar em desacordo com a legislação
vigente, reconhecimento de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre determinadas
diferenças temporárias e ajustes aos saldos de provisões para contingências. Cada um desses ajustes é
detalhado a seguir:
As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, apresentadas para
fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas.

(b)

Efeitos da reapresentação

(i)

Balanço Patrimonial
2018
Originalmente
apresentado

Ajustes

286.284
154.553
22.669
7.446

(113.264)
113.264
750
(9.512)
(341)

470.952

(9.103)

461.849

Não Circulante
Depósitos judiciais
IR e CSLL diferidos
Propriedades para investimento
Investimentos
Imobilizado
Intangível

14.456
80.079
620.301
6.593

5.556
64.602
(80.044)
24.954
-

14.456
5.556
64.602
35
645.255
6.593

Total do ativo não circulante

721.429

15.068

736.497

1.192.381

5.965

1.198.346

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
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Reapresentado
(a)
(a)
(b)
(d)
(c)

(e)
(e)
(e)

173.020
113.264
155.303
13.157
7.105
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2018
Originalmente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

53.295
28.283
14.000
40.204
10.177
284

(1.655)
1.267
31.316
388

53.295
28.283
12.345
41.471
41.493
672

Total do passivo circulante

146.243

31.316

Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
IR e CSLL diferidos
Provisão para contingências

137.029
30.974
115.196

10.197
(30.974)
17.269

Total do passivo não circ.

283.199

(3.508)

279.691

Patrimônio líquido
Capital Social
(-) Ações em tesousaria
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de lucros

351.045
(31.050)
60.125
382.819

(21.843)

351.045
(31.050)
60.125
360.976

Total do patrimônio líquido

762.939

(21.843)

741.096

1.192.381

5.965

1.198.346

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contrib. a recolher
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes

Total do passivo
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(g)
(f)

177.559
(h)
(j)
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2017
Originalmente
apresentado

Ajustes

240.188
150.402
11.671
5.497

(84.613)
84.613
(195)
(2.072)
(903)

407.758

(3.170)

Não Circulante
Depósitos judiciais
Propriedades para investimento
Investimentos
Imobilizado
Intangível

15.262
73.010
520.684
6.499

65.434
(72.975)
9.985
(1)

Total do ativo não circulante

615.455

2.443

617.898

1.023.213

(727)

1.022.486

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante

Reapresentado
(a)
(a)
(b)
(d)
(c)

155.575
84.613
150.207
9.599
4.594
404.588

(e)
(e)
(e)

15.262
65.434
35
530.669
6.498

2017
Originalmente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

45.509
26.308
13.805
33.026
7.893
2.593

(2.786)
2.270
25.708
518

45.509
26.308
11.019
35.296
33.601
3.111

Total do passivo circulante

129.134

25.710

Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
IR e CSLL diferidos
Provisão para contingências

93.358
32.268
112.828

10.350
(27.402)
(573)

238.454

(17.675)

220.829

Patrimônio líquido
Capital Social
(-) Ações em tesousaria
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de lucros

351.045
(31.050)
62.638
272.992

(8.812)

351.045
(31.050)
62.638
264.180

Total do patrimônio líquido

655.625

(8.812)

646.813

1.023.213

(727)

1.022.486

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contrib. a recolher
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes

Total do passivo não circ.

Total do passivo
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(g)
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(a) Refere-se a reclassificação da rubrica “Caixa e quivalentes de caixa” para a rubrica de “Aplicações
financeiras”, no montante de R$ 113.264 relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 2018 (R$ 84.613
em 2017). A reclassificação foi necessária uma vez que as referidas aplicações financeiras não são
características de caixa e equivalentes de caixa de acordo com o CPC 03 – Fluxo de caixa.
(b) Refere-se ao reconhecimento das receitas de acordo com a competência, reconhecimento da perda
estimada para crédito de liquidação duvidosa e glosas de acordo com as estimativas de perdas esperadas
e reclassificação de “Outros ativos circulantes” para “Contas a receber de clientes” como apresentado
abaixo:

Saldo originalmente apresentado
Reconhecimento de receita
Constituição PECLD e glosas
Reclassificação de outros ativos
Total dos ajustes / reclassificações
Saldo reapresentado

2018

2017

154.553

150.402

17.375
(16.966)
341

18.347
(19.074)
532

750

(195)

155.303

150.207

(c) Reclassificação da rubrica de “Outros ativos circulantes” para ativo imobilizado, pois trata-se de
adiantamento para obras em andamento.
(d) Refere-se a reclassificação da rubrica de “Estoque” para a rubrica de “Imobilizado” uma vez que havia
estoques de produtos para obras em andamento.
(e) Refere-se a reclassificação de “Investimentos” para, “Propriedade para investimento” no que se refere
aos imóveis que são utilizados com esse objetivo.
(f) Refere-se a reclassificações entre as contas de “Salários e encargos sociais”, “Impostos e contribuições a
recolher” e “Outros passivos circulantes”
(g) Refere-se à constituição dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme art.202 da Lei 6.404/76, por
competência.
(h) Refere-se ao reconhecimento pela competência dos juros incorridos sobre os financiamentos, uma vez
que eram reconhecidos por regime de caixa.
(i) Refere-se ao reconhecimento de provisão para contingêcias de acordo com o CPC 25 – Provisões,
passivos contingentes e ativos contingentes. A administração reconheceu nos exercícios anteriores as
provisões contingenciais de forma conservadora, entretando, a administração optou no exercício de
2019 por ajustar as posições das contingências fundamentada nas respostas dos advogados e em linha
com o pronunciamento CPC 25.
Os demais ajustes foram reclassificações entre contas para melhor apresentação.
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(ii)

Demonstração do resultado do exercício
2018
Originalmente
apresentado

Ajustes

Receita de serviços hospitalares
Custo dos serviços prestados

662.339
(377.585)

(35.783)
35.945

Lucro Bruto

284.754

(162)

Despesas e receiras operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais

(84.705)
(7.534)
(687)

(11.322)
(7.534)
(3.806)

(92.926)

(17.323)

(100.520)

Lucro antes das receitas e despesas
financeiras

191.828

(17.161)

184.396

Receitas financeiras
Despesas financeiras

25.779
(19.202)

(195)
(371)

6.577

(566)

6.011

198.405

(17.727)

190.407

(65.371)

(601)

(c)

(65.972)

(1.175)

1.175

(d)

-

131.859

(7.424)

Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Participação nos lucros empregados
Lucro líquido do exercício

Reapresentado
(a)
(a)

626.556
(341.640)
284.916

(a)
(e)
(a)

(b)

(96.027)
(4.493)

25.584
(19.573)

124.435

(a) Refere-se a ajustes por glosas, perdas com créditos de liquidação duvidosa, reconhecimento das
receitas de acordo com a competência e contingências. Os ajustes à receita estão apresentados no
quadro a seguir. Contempla ainda: (i) reclassificação entre receita e custo de valores de glosas; (ii)
reclassificação entre receita e despesas gerais e administrativas de impostos sobre receitas; (iii)
reclassificações entre receitas e outras receitas (despesas) operacionais de despesas de
contingências, perdas com créditos de liquidação duvidosa e outras receitas; (iv) reclassificações
entre custo dos serviços prestados e despesas gerais e administrativas e outras receitas (despesas)
operacionais de despesas de contingências, de depreciação e perdas com créditos de liquidação
duvidosa.
(b) Refere-se ao reconhecimento das despesas financeiras com juros sobre empréstimos e
financiamentos no montante de R$ 2.883, bem como o ganho (redução das despesas financeiras)
do contrato de Swap nos montantes de R$ 2.512.
(c) Refere-se aos ajustes de imposto de renda e contribuição social em função dos ajustes realizados no
período.
(d) Refere-se a reclassificação para “Dedução da receita” e o restante para “Despesas administrativas”.
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2018
Originalmente
apresentado

Receita por
competência

Glosas

Reclassificações

Saldo
reapresentado

Convênios
Particulares
Outras receitas
Reversão de provisões

646.338
28.173
20.217
7.493

(971)
-

-

2.211
(6.121)
(7.493)

647.578
28.173
14.096
-

Receita bruta

702.221

(971)

-

(11.403)

689.847

(240)
(446)

-

(4.296)
-

(15.819)
-

(20.115)
(240)
(446)

(686)

-

(4.296)

(15.819)

(20.801)

(19.398)
(3.526)
(16.272)

-

-

(242)
(498)
(2.554)

(19.640)
(4.024)
(18.626)

Impostos s/ receita

(39.196)

-

-

(3.294)

(42.490)

Receita líquida

662.339

(971)

(4.296)

(30.516)

626.556

Glosas
Faturamentos cancelados
Outras deduções
Deduções da receita
ISSQN
PIS
COFINS

2

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

2.1

IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Arrendamentos
A norma IFRS 16 / CPC 06 (R2) foi aplicada pela Companhia a partir de 1º de janeiro de 2019. Esta
norma possui o objetivo de unificar o modelo de contabilização dos arrendamentos, onde os
arrendatários reconhecem os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos
correspondentes ao seu direito de uso para todos os contratos de arrendamento, a menos que os
contratos apresentem as características que estão no alcance da isenção da norma.

(a)

Abordagem de transição
A Companhia optou pela abordagem de transição retrospectiva modificada. Essa abordagem não
impacta em lucros acumulados, cálculo de dividendos e patrimônio líquido na data da adoção inicial,
uma vez que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos
a valor presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.

(b)

Taxa de desconto
A Companhia adotou taxas de desconto compostas por: (i) taxa livre de riscos em termos nominais de
longo prazo; (ii) spread variando de acordo com a região onde o ativo está localizado e (iii) spread
variando de acordo com o prazo de utilização do ativo, equivalente a 1,10% ao ano.
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(c)

Impactos na adoção da norma no exercício de 2019

Em 1 de janeiro de 2019
Adição
Pagamento
Depreciações
Despesa financeira
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(d)

Ativo

Passivo

Resultado

4.451
(1.360)
-

4.451
(1.653)
473

(1.360)
(473)

3.091

3.271

(1.833)

Aspectos relevantes
Em 18 de dezembro de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM divulgou o Ofício Circular 2/19,
orientando aspectos relevantes a serem observados na elaboração das demonstrações contábeis para o
exercício em questão. Apresentamos abaixo algumas análises:
Conforme exigência do CPC 06 (R2) apresentamos, no quadro abaixo, a análise de maturidade dos
contratos:
31/12/2019
2021
2022

1.804
1.954

Total

3.758

No sentido de assegurar a qualidade das informações prestadas nos seus relatórios financeiros, bem
como a plena observância dos princípios gerais a serem aplicados quando do uso de técnicas de fluxo de
caixa descontado para fins de mensuração contábil, a Companhia apresenta abaixo quadro comparativo
com os saldos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa financeira e da despesa de
depreciação do exercício, utilizando a inflação de 4,31% do ano para 2019.
31/12/2019

Direito de uso líquido
Passivo de arrendamento
Despesa de amortização
Despesa financeira
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Sem
inflação

Com
inflação

%
Variação

3.091
3.271
1.360
473

3.032
3.291
1.419
493

1,90 %
0,62 %
4,31 %
4,31 %
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A mensuração feita pelo valor presente das parcelas esperadas acrescido da inflação futura projetada não
gerou distorções significativas no passivo e direito de uso, cujo efeito líquido representa cerca de 0,01%
do patrimônio líquido da Companhia.
2.2

IFRIC 23 / ICPC 22 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
Esta norma possui o objetivo de esclarecer como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração
do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. A Companhia deve
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 com base no
lucro tributável, bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas
fiscais determinadas, aplicando esta interpretação. Esta interpretação foi aprovada em 21 de dezembro
de 2018 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019.
A Companhia não identificou impactos em relação às práticas contábeis adotadas atualmente.

3

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.

3.1

Conversão de moeda estrangeira

(a)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a empresa atua (a "moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão
apresentadas em R$, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia.

(b)

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.

3.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor.
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3.3

Ativos financeiros

3.3.1

Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
.

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio
do resultado).

.

Mensurados ao custo amortizado.

A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos
contratuais dos fluxos de caixa.
Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou
em outros resultados abrangentes.
3.3.2

Reconhecimento e desreconhecimento
Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a
Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade.

3.3.3

Mensuração
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso
de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado.

3.3.4

Impairment
A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida
registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não
um aumento significativo no risco de crédito.
Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido
pelo IFRS 9/CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do
reconhecimento inicial dos recebíveis.

3.3.5

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
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3.4

Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos
é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. A Companhia não adotada a
contabilidade de hedge (hedge accounting).

3.5

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso
normal das atividades da Companhia. A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o
objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo valor amortizado, deduzidas das
provisões para crédito de liquidação duvidosa e provisão de glosas. Se o prazo de recebimento é
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário,
estão apresentadas no ativo não circulante.

3.5.1

Glosas
A Companhia está exposta a perdas devido às glosas de contas a receber. As glosas consistem em perdas
de transações decorrentes de clientes do Mater Dei que questionam as contas alegando não serem
devidas, parcial ou totalmente. As provisões para esses itens representam na estimativa de perdas
futuras com base na experiência histórica. As provisões para glosas são registradas como redução de
receita.
Historicamente, as perdas reais têm sido consistentes com as provisões estimadas. No entanto, futuras
mudanças adversas em relação ao histórico de glosas podem ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras.

3.6

Estoques
Os estoques são compostos por materiais hospitalares e medicamentos e avaliados ao custo médio de
aquisição, não excedendo o seu valor de mercado. Dada a natureza dos estoques da Companhia, a
Administração efetua a baixa dos itens vencidos ou obsoletos.

3.7

Ativos intangíveis

(a)

Softwares
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida
útil estimada dos softwares de um a cinco anos.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de
software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são reconhecidos como ativos
intangíveis.
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os
custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das
despesas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos de financiamento incorridos durante
o período de desenvolvimento do software.
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3.8

Imobilizado
Terrenos e edificações compreendem, principalmente, hospitais. O imobilizado é mensurado pelo seu
custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis
à aquisição. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de
ativos qualificados.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou
peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao
resultado do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
Edificações
Aparelhos, equipamentos médico cirúrgicos e máquinas
Móveis, utensílios e equipamentos
Instalações
Veículos

25
10
10
10
5

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de
cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 3.9).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu
valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas) líquidos" na demonstração do resultado.
3.9

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu
valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)).
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustado por impairment, são revisados
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço.

3.10

Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido
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no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante.
As contas a pagar no circulante e não circulante são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.
3.11

Empréstimos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

3.12

Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado
de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.
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 em novos
assuntos ou decisões de tribunais.

3.13

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo quando
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total
devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição
social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
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O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias,
exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e
desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível.
Os impostos de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma,
impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são
apresentados em separado, e não pelo líquido.
3.14

Reconhecimento da receita
O pronunciamento CPC 48 – Receita de Contrato com o Cliente estabelece um novo modelo de cinco
etapas para a contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. As receitas da
Companhia decorrem da prestação de serviços hospitalares, inclusive do uso de medicamentos e
materiais hospitalares. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável, ou seja,
no momento da prestação dos serviços médicos.
A receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito,
em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. A aplicação da norma não impactou a
mensuração e apresentação das receitas da Companhia, uma vez que as receitas de contratos com
clientes já são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzidas de abatimentos,
descontos, impostos e encargos correspondentes e provisão para glosas (componente variável). Isso se
soma ao fato de que o controle e todos os direitos e benefícios decorrentes da prestação de serviços da
Companhia fluem para o cliente no momento da prestação dos serviços hospitalares.
A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se
está atuando como intermediário ou principal e, eventualmente conclui que atua como principal em
todos os seus contratos de receita, porque normalmente controla os produtos ou serviços antes de
transferi-los para o cliente.

(a)

Componentes de financiamento
A Companhia não prevê ter contratos nos quais haja um período longo entre a transferência dos bens ou
serviços prometidos ao cliente e o pagamento por parte do último. Como consequência, a Companhia
não ajusta os preços de transação em relação ao valor do dinheiro no tempo.

(b)

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o
método da taxa efetiva de juros.
A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos
ganhos/(perdas) líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao custo
amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é calculada utilizando o método da
taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita financeira de
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juros.
A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de
um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao
valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas).
3.15

Arrendamentos
Conforme explicado na Nota 2.1, para seguir o pronunciamento CPC 06 – Arrendamento a Companhia
adotou a política contábil para arrendamentos nos quais a Companhia é o arrendatário. Até 31 de
dezembro de 2018, a Companhia não detinha arrendamentos.
A receita com arrendamentos operacionais, quando a Companhia atua como arrendador, é reconhecida
pelo método linear como receita durante o período do arrendamento. Os custos diretos iniciais
incorridos na obtenção de um arrendamento operacional são adicionados ao valor contábil do ativo
subjacente e reconhecidos como despesa ao longo do prazo do arrendamento, na mesma base que a
receita de arrendamento. Os respectivos ativos arrendados são incluídos no balanço patrimonial com
base em sua natureza. A Companhia não identificou a necessidade de ajustes na contabilização dos seus
ativos arrendados a terceiros como resultado da adoção da nova norma para arrendamentos.

3.16

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto
social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em
que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.

3.17

Arredondamento de valores
Todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas foram arredondados com a
aproximação de milhares de reais, salvo indicação contrária.

3.18

Alterações de normas novas que ainda não estão em vigor
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício
de 2019. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo
Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).
.

Estrutura Conceitual: em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para
Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida em 2010. As principais mudanças
foram:
.

aumento da proeminência da gestão no objetivo da preparação de relatórios financeiros;

.

restabelecimento da prudência como um componente de neutralidade;

. definição de entidade;
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.

revisão das definições de ativo e passivo;

.

remoção do parâmetro de probabilidade para reconhecimento e inclusão de orientações sobre
desreconhecimento;

.

inclusão de orientações sobre bases diferentes de mensuração; e

.

afirmação de que o resultado é o principal indicador de desempenho e que, em princípio, as
receitas e despesas em outros resultados abrangentes deveriam ser reciclados quando isso
aprimorar a relevância ou a apresentação fiel das demonstrações financeiras.

Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entidades que utilizarem a Estrutura
Conceitual para determinar suas políticas contábeis para transações, eventos ou condições que não
sejam abordados por nenhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada a
partir de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas políticas contábeis continuam
adequadas de acordo com a Estrutura Conceitual revisada.
.

Alterações ao IAS 1 "Presentation of Financial Statements" e IAS 8 "Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors": em outubro de 2018, o IASB emitiu
a definição de "material" e fez alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui
data efetiva de aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as
entidades a determinarem se as informações sobre um item, transação ou um outro evento qualquer,
devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações financeiras. No entanto, nem sempre essa
definição é objetiva, sendo necessário fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das
demonstrações financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material em
todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual.

.

Alterações ao IFRS 3 "Business Combinations": em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração
ao IFRS 3 sobre a definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1 o de janeiro de 2020.
A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e processos relevantes, que em
conjunto contribuem de forma significativa para a criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que
auxilia na análise sobre se uma empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e
(iii) estreita as definições de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a forma de redução de
custos e outros benefícios econômicos.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter
impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
4

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.

4.1

Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Compahia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
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que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.
(a)

Perda (impairment) de ativos financeiros
As provisões para perdas com ativos financeiros são baseadas em premissas sobre o risco de
inadimplência e nas taxas de perdas esperadas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer essas
premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base no histórico, nas
condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada exercício.

(b)

Glosas de contas a receber
Os saldos de contas a receber contêm componente variável relacionado às glosas, que decorrem de
questionamentos por parte de clientes em relação às contas hospitalares, alegando não serem devidas,
parcial ou totalmente. As provisões de glosas são reconhecidas com base na experiência histórica, o que
envolve o exercício de certo grau de julgamento para estabelecer o prazo após o qual as tratativas de
negociação tornam a recuperação dos mesmos improvável.

(c)

Provisão para contingências
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos, bem como possui outros riscos
contingentes. As provisões constituídas representam perdas prováveis com base na avaliação da
probabilidade de perda realizada pela administração, a qual inclui a avaliação das evidências
disponíveis, entre elas a opinião de seus consultores jurídicos externos. O desfecho desses processos
poderá divergir dos prognósticos esperados considerados pela administração.

4.2

Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis

(a)

Reconhecimento de receita de serviços hospitalares
A receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito,
em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. O valor da receita leva em conta a
dedução dos abatimentos, descontos e impostos correspondentes, mas sobretudo a estimativa de glosas,
que são comuns na prestação dos serviços hospitalares.

5

Gestão de risco financeiro

5.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia o expõem a diversos riscos financeiros: risco cambial, risco de taxa de juros,
risco de crédito e risco de liquidez. A Companhia usa instrumentos financeiros derivativos (swap
cambial para fins de hedge de fluxo de caixa) para proteger exposições a risco.
A gestão de risco é realizada pela Diretoria da Companhia. A Diretoria identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais.
As descrições a seguir sumarizam a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos
financeiros e como a Companhia administra sua exposição.
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(i)

Risco cambial
A Companhia possui contratos de empréstimos e financiamentos em que está exposta ao risco cambial,
basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos.
O risco cambial ocorre quando operações comerciais futuras, ativos ou passivos registrados são
mantidos em moeda diferente da moeda funcional da entidade.

(ii)

Risco de taxa de juros
O principal risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo com taxas
variáveis, expondo a Companhia ao risco de fluxo de caixa associado com a taxa de juros.

(iii)

Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixa contratuais decorrentes de
de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio do resultado e ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, instrumentos financeiros derivativos favoráveis,
depósitos em bancos e em outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes,
incluindo contas a receber em aberto.
A Companhia atua apenas com bancos e outras instituições financeiras de primeira linha, classificadas
com rating mínimo “A” na escala de Standard and Poor’s. A Diretoria avalia, de forma frequente, a
qualidade do crédito dos clientes, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e
outros fatores. No caso de constatação de risco iminente de não realização desses ativo, a Companhia
reconhece uma provisão para apresentá-los a seu valor recuperável líquido.
A administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência de clientes superior ao valor já
provisionado.
Impairment de ativos financeiros
Os seguintes ativos financeiros mantidos pela Companhia estão sujeitos ao modelo de perdas de crédito
esperadas:
.

contas a receber de clientes decorrentesde serviços hospitalares; e

.

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado.

Embora o caixa e equivalentes de caixa também estejam sujeitos às exigências de impairment do
IFRS 9/CPC 48, a perda por impairment identificada nesses ativos foi imaterial.
Contas a receber de clientes e ativos de contratos
A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48 para a mensuração de perdas de
crédito esperadas considerando uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as
contas a receber de clientes e ativos de contratos.
Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes e os ativos de contratos
foram agrupados com base nas características compartilhadas de risco de crédito e nos dias de atraso.
Os ativos de contratos se relacionam a atendimentos em andamento que não foram faturados e possuem
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essencialmente as mesmas características de riscos das contas a receber de clientes para os mesmos
tipos de contratos. Portanto, a Companhia concluiu que as taxas de perdas esperadas para as contas a
receber de clientes representam uma aproximação razoável das taxas de perda para os ativos de
contratos.
Para fins de cálculo de provisionamento a Companhia segrega seu contas a receber de clientes em (i)
recursos de glosa, que são os itens em que os clientes do Mater Dei questionam as contas alegando não
serem devidas, parcial ou totalmente, e (ii) recebíveis de clientes, que são créditos dos clientes
provenientes dos serviços médicos prestados aos pacientes.
Como critério para o cálculo do montante a provisionar de glosas, a Companhia separa (i) os clientes
com os quais possui acordos em andamento para recuperação das glosas e (ii) os clientes sem acordos
em andamento. Para o primeiro caso, a Companhia analisa cada acordo e cada cliente individualmente e
estima um percentual de recuperação baseado nas negociações e no histórico de recuperação por cliente.
Para os clientes que se encaixam no segundo caso, a Companhia analisa de forma recorrente a
performance de títulos vencidos em todas as faixas do aging, com os dados históricos demonstrando
como prazo suficiente para inviabilizar a possibilidade de recuperação, as glosas vencidas há mais de 180
dias.
Como critério para provisionamento de créditos de liquidação duvidosa são feitas análises com dados
históricos os quais são monitorados para definição de critério para provisionamento.
As perdas por impairment em contas a receber de clientes e ativos de contratos são apresentadas como
perdas por impairment líquidas, na receita líquida. Recuperações subsequentes de valores previamente
baixados são creditadas na mesma conta.
(iv)

Risco de liquidez
A Diretoria monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em
consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia e o cumprimento de cláusulas.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
cinco anos

Acima de
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Dividendos a pagar

50.484
33.051
1.804
26.028

39.812
1.954
-

78.975
-

38.953
-

Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar

53.295
28.283
41.493

23.631
-

121.791
-

1.804
-
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(v)

Análise de sensibilidade
Apresentamos a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos pertinentes
às quais a Companhia está exposta no final do exercício. As variáveis de riscos relevantes para a
Compahia no exercício são suas exposição às taxas de juros, uma vez que possui instrumentos de hedges
para não ser influenciada por flutuação em moedas ou taxas estrangeiras. Os demais fatores de riscos
foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos financeiros.
(i) Variação da dívida em moeda estrangeira com swap
Saldos patrimoniais

Saldo
resultado

2018

2019

2019
Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

19.601

16.863

28.469

25.068

(663)

-

18.168

-

25.538

(1.829)

19.601

35.031

28.469

25.068

(2.492)

Real

+25%

+50%

4,03
(663)
(1.829)
(2.492)

5,04
4.237
(4.537)
(300)

6,05
9.137
(9.074)
63

Instrumentos financeiros derivativos
Swaps de taxa de juros - hedge de
fluxo de caixa
R$ (CDI) para US$ (a)
Empréstimos e financiamentos
Em moeda estrangeira
Denominado em US$

Cotação do US$
Variação no resultado pelo swap
Variação no resultado pela dívida
Variação total no resultado

(a) Os saldos de ativos e passivos do swap estão apresentados pelo líquido no passivo de empréstimos.
(ii) Exposição da dívida em moeda nacional
Saldos patrimoniais

Saldo
resultado

2018

2019

2019
Ativo
Em moeda nacional
TJLP
CDI
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Passivo

Ativo

Passivo

158.038
16.863

131.114
25.068

(13.724)
(1.138)

174.901

156.182

(14.862)
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Variação da TJLP
Variação do CDI
Variação total no resultado

5.2

Real

+25%

(13.724)
(1.138)
(14.862)

15.522
(1.324)
(16.846)

+50%
(17.723)
(1.509)
(19.232)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 podem ser assim
sumariados:
2019
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Aplicações financeiras
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido

Índice de alavancagem financeira - %

2018
(Reapresentado )

190.791
3.271
(123.671)
(137.529)

175.509
(173.020)
(113.264)

(67.138)

(110.775)

846.772

741.096

779.634

630.321

(8,6 )

(17,6 )

A Companhia possui posição de caixa líquido de dívida positiva, o que a coloca em uma condição de
nível de alavangem confortável.
(i)

Cláusulas contratuais restritivas - covenants
Sob os termos das principais linhas de crédito, a Companhia não é obrigada a cumprir com cláusulas
contratuais restritivas – covenants financeiros.

27 de 48

377

Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

5.3

Estimativa do valor justo
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado,
tanto quanto possível. Os valores justos classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada
nas informações (inputs) utilizado nos métodos de avaliação.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue:
.

Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

.

Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados
dos preços).

.

Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo
mercado (ou seja, premissas não observáveis).

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não efetuou transferências entre
ativos e passivos financeiros, bem como não houve transferências, entre níveis hierárquicos. As
aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos da Companhia estão detalalhada nas Notas 7 e 15
respectivamente e são classificados de acordo com o nível 2 – preços de mercado cotados (não
ajustados) em mercados ativos.
Ativo
Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e demais
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras
Total do ativo
Passivo
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamento
Passivos financeiros ao custo amortizado
Passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado
Derivativos – swap de taxa de câmbio
Total do passivo
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2019

2018

123.671
233.024

173.020
155.303

137.529

113.264

494.224

441.587

50.484
49.343
26.028
193.529
3.271

53.295
41.471
41.493
178.910

322.655

315.169

(2.738)

(3.401)

319.917

311.768

-
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6

Apresentação de informações por segmentos
A Companhia opera apenas um segmento, denominado “hospitalar”. A análise do segmento hospitalar
contempla informações desagregadas por hospital sem que os mesmos se constituam em segmentos
operacionais distintos. Essa análise é realizada pela Diretoria Executiva e o Conselho de Administração
que são os tomadores de decisões operacionais da Companhia.
A Companhia não possui receitas oriundas de clientes fora do território nacional. Os sete principais
clientes da Companhia respondem por aproximadamente 65% das receitas de serviços prestados.

7

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

(a)

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019
Caixa e bancos
Certificado de Déposito Bancário

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

2.184
121.487

1.735
171.285

394
155.181

123.671

173.020

155.575

As aplicações financeiras, classificadas como equivalentes de caixa, referem-se substancialmente a
aplicações em Certificados de Depósito Bancário com liquidez imediata.
(b)

Aplicações financeiras
A Companhia detém aplicações financeiras em fundo com liquidez diária, mas cuja composição não se
qualifica como equivalente de caixa, conforme apresentado:
31/12/2019
Banco Inter - CDB
Banco Santander – Fundo Santana
Banco Bradesco – Fundo TOP
Banco Bradesco – Fundo Renda Fixa

31/12/2018

31/12/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

121.375
16.154

15.894
76.021
5.949
15.400

84.613
-

137.529

113.264

84.613

O objetivo do fundo Exclusivo Santana é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação dos
recursos dos cotistas, em ativos financeiros com grau de investimento como títulos públicos e ativos de
crédito privado de alta liquidez e baixo risco. O fundo busca retorno de longo prazo, superior ao CDI e
possui liquidez diária.
As aplicações no Bradesco referem-se a fundos de renda fixa corporativo com liquidez diária que visam
retorno de longo prazo superior ao CDI. O CDB do Banco Inter possui prazo fechado de vencimento em
20 de fevereiro de 2020 com rendimento pré-estabelecido com base na variação do CDI.
29 de 48

379

Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

8

Contas a receber de clientes e demais contas a receber
31/12/2019
Particulares
Convênios e seguradoras
Ativo de contrato
Receitas a faturar

Provisão para glosas
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa

15.828
249.822

31/12/2018
(Reapresentado)
9.915
178.155

31/12/2017
(Reapresentado)
8.871
155.798

23.545

17.376

18.347

289.195

205.446

183.016

(40.533)

(39.147)

(20.911)

(15.638)

(10.996)

(11.898)

(56.171)

(50.143)

(32.809)

233.024

155.303

150.207

Os valores contábeis se aproximam dos valores justos das contas a receber de clientes e demais contas a
receber. O aging do contas a receber em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é composto da seguinte
forma:
31/12/2019
31/12/2018
142.429
100.322
A vencer
26.484
30.017
Até 30 dias
40.481
22.067
Vencidos de 31 até 180 dias
31.389
13.893
Vencidos de 181 a 360 dias
48.412
39.147
Vencidos a mais de 360 dias em atraso
289.195

205.446

A movimentação da provisão para glosas pode ser assim apresentada:

Saldo inicial
Adições
Reversões
Saldo final
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31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

(39.147)
(8.870)
7.484

(20.911)
(20.115)
1.879

(11.898)
(24.132)
15.119

(40.533)

(39.147)

(20.911)
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A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa pode ser assim apresentada:

Saldo inicial
Adições
Reversões
Saldo final

31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

(10.996)
(8.115)
3.473

(11.898)
(8.944)
9.846

(8.208)
(6.622)
2.932

(15.638)

(10.996)

(11.898)

A exposição máxima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe de contas a
receber mencionada acima. A Companhia não mantém nenhum título como garantia de contas a
receber.
9

Estoques

Drogas e medicamentos
Órtoses, próteses e materiais especiais
Materiais médico-hospitalares
Adiantamento para compra de estoque
Material em poder de terceiros
Outros estoques

31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

7.108
2.622
2.681
518
2.713

7.062
1.517
1.880
526
2.172

5.000
1.162
2.116
374
325
622

15.642

13.157

9.599

O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custo com Materiais e Medicamentos"
totalizou R$ 178.968 (R$ 161.451 em 2018) conforme apresentado na Nota 19.
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10

Propriedades para investimento

Edifícios
Av. Bias Fortes
Lojas Ed. Estrada Real
Garagens Ed. Estrada Real
(-) Depreciação acumulada

Terrenos
BR 135 KM 432
Betim
Rua Alvarenga Peixoto, 1240
Rua Alvarenga Peixoto, 1194
Outros

31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

17.600
2.900
270
(10.112)

17.600
2.900
270
(9.282)

17.600
2.900
270
(8.450)

10.658

11.488

12.320

22.644
20.745
3.600
1.800
4.325

22.644
20.745
3.600
1.800
4.325

22.644
20.745
3.600
1.800
4.325

53.114

53.114

53.114

63.772

64.602

65.434

Os edifícios classificados como propriedades para investimentos estão destinados à renda mediante
aluguel. Os terrenos foram adquiridos visam possíveis ampliações futuras nas atividades da Companhia.
Entretanto, os planos de utilização desses imóveis ainda não estão definidos, uma vez que tais
ampliações ainda não foram aprovadas pela Administração. Dessa forma, alguns terrenos vêm sendo
utilizados como espaço para estacionamento e outros para o fim acima mencionado ou mesmo sua
valorização imobiliária.
As movimentações podem se assim apresentadas:
31/12/2017

Adições

(Reapresentado)

Imóveis de uso
Custo
Depreciação

Terrenos

Transferências

31/12/2018
(Reapresentado)

20.770
(8.450)

(832)

20.770
(9.282)

12.320

(832)

11.488

53.114
65.434
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31/12/2018

Adições

Transferências

31/12/2019

(Reapresentado)

Imóveis de uso
Custo
Depreciação

Terrenos

20.770
(9.282)

(830)

20.770
(10.112)

11.488

(830)

10.658

53.114
64.602

53.114
(830)

63.772

No exercício de 2019 a Companhia realizou a transferência de um terreno para o imobilizado, uma que
vez que nesse ativo foi construído a unidade hospitalar de Betim/MG.
(a)

Mensuração de propriedades para investimento ao valor justo
As propriedades para investimento, principalmente edifícios e terrenos, são mantidas para rendimentos
de aluguel de longo prazo e não são ocupadas pela Companhia. Elas são reconhecidas pelo custo.
A Companhia se utiliza de avaliadores externos, independentes e qualificados para determinar o valor
justo das propriedades para investimento ao final de cada exercício. Em 31 de dezembro de 2019, os
valores justos das propriedades para investimento eram de R$139.695 e R$ 46.013 para terrenos e
edificações, respectivamente.

11

Arrendamentos

(i)

Saldos reconhecidos no balanço patrimonial
31/12/2019
Ativos de direito de uso
Máquinas e equipamentos

3.091
3.091

Passivos de arrendamentos
Circulante
Não circulante

1.459
1.812
3.271
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(ii)

Movimentações
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:

(iii)

Em 1 de janeiro de 2019
Juros provisionados
Juros pagos
Adição por novos contratos
Pagamentos

(473)
473
4.451
(1.180)

Em 31 de dezembro de 2019

3.271

Prazo de vencimento das prestações
31/12/2019
Menos de 1 ano
Entre 1 e 3 anos

1.804
1.954

Valores não descontados

3.758

Juros embutidos

(487)

Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019
(iv)

3.271

Divulgações adicionais
A Companhia estimou as taxas de desconto em 1,1%, com base nas taxas de juros livres de risco
observadas no mercado brasileiro, para os prazos de seus contratos, ajustadas à sua realidade ("spread"
de crédito). Os "spreads" foram obtidos por meio de sondagens junto a potenciais investidores de títulos
de dívida do Companhia.
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89.483
89.483

Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Depreciação acumulada

Saldo líquido
(reapresentado)
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89.483

53.703
35.780
-

Terrenos

Saldo contábil líquido

Em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Depreciação (a)
Alienação (custo)
Alienação (depreciação)
Transferência

Imobilizado

273.799

364.957
(91.158)

273.799

287.103
(14.002)
(39)
39
698

Edificações

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

69.943

131.398
(61.455)

69.943

67.775
12.748
(11.204)
(1.154)
1.154
624

Aparelhos,
equip médico
cirurgico e
maquinas
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43.493

65.742
(22.249)

43.493

38.884
11.092
(5.317)
(192)
192
(1.166)

Móveis,
utensílios e
equipamentos

50.485

65.477
(14.992)

50.485

39.427
3.507
(4.647)
12.198

Instalações

104.612

104.612
-

104.612

39.528
75.737
(17)
(10.636)

Obras em
andamento

13.440

13.703
(263)

13.440

4.249
10.909
(1.718)

Outros

645.255

835.372
(190.117)

645.255

530.669
149.773
(35.170)
(1.402)
1.385
-

Total

386
386.378

79.394

153.204
(73.810)

79.394

69.943
21.195
(12.747)
(392)
392
1.003

Aparelhos,
equip médico
cirurgico e
maquinas

43.919

73.289
(29.370)

43.919

43.493
8.491
(7.326)
(205)
205
(739)

Móveis,
utensílios e
equipamentos

45.656

66.843
(21.187)

45.656

-

50.485
1.366
(6.195)
-

Instalações

42.544

42.544
-

42.544

104.612
35.549
(22)
(97.595)

Obras em
andamento (b)

5.975

6.238
(263)

5.975

13.440
3.196
(10.661)

Outros

697.849

931.139
(233.290)

697.849

645.255
97.129
(44.513)
(1.362)
1.340
-

Total
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(b) A movimentação de Obras em Andamento refere-se basicamente às obras das unidades de Betim-MG, Salvador-BA e CODEME, sendo o valor de Betim-MG
foi transferido para imóveis e edificações no exercício de 2019. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo refere-se a obras em andamento para unidade de
Salvador-BA e outros ativos de menor valor. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia detém contratado o montante de R$ 11.698 em serviços a serem
realizados na construção da referida unidade. Os empréstimos bancários estão garantidos pelos ativos mencionados na Nota 15.

(a) O montante de R$ 44.513 (2018 - R$ 35.170) referente à despesa de depreciação foi reconhecido no resultado em “Custo dos serviços prestados” no
montante de R$ 33.146 (R$ 27.456 em 2018) e “Despesas gerais e administrativas e Outras despesas operacionais” no montante de R$ 11.367 (R$ 7.714 em
2018).

93.983

Saldo líquido

495.038
(108.660)

386.378

93.983
93.983
-

273.799
22.832
(18;245)
(743)
743
107.992

Edificações

89.483
4.500
-

Em 31 de dezembro de 2019
Custo
Depreciação acumulada

Em 31 de dezembro de 2018
Aquisições
Depreciação (a)
Alienação (custo)
Alienação (depreciação)
Transferência

Terrenos

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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Intangível
Direito de uso
de software
Em 31 de dezembro de 2017
Custo
Amortização acumulada

9.421
(2.923)

Saldo líquido (reapresentado)

6.498

Em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Amortização
Alienação (custo)
Alienação (depreciação)

6.498
2.331
(2.236)
(545)
545
6.593

Em 31 de dezembro de 2018
Custo
Amortização acumulada

11.207
(4.614)

Saldo líquido (reapresentado)

6.593

Em 31 de dezembro de 2018
Aquisições
Amortização
Alienação (custo)
Alienação (depreciação)

6.593
699
(2.132)
(621)
609
5.148

Em 31 de dezembro de 2019
Custo
Amortizaçãoacumulada

11.285
(6.137)

Saldo líquido

5.148

(a) O montante de R$ 2.132 (2018 - R$ 2.236) referente à despesa de amortização foi reconhecido no
resultado em “Custo dos serviços prestados” no montante de R$ 1.588 (R$ 1.826 em 2018) e
“Despesas gerais e administrativas” no montante de R$ 544 (R$ 410 em 2018).
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14

Fornecedores e outras obrigações

Órtoses, próteses e materiais especiais
Drogas e medicamentos
Material médico e hospitalar
Bens de natureza permanente
Material diagnóstico
Generos alimentícios
Prestação de serviços
Outros fornecedores

15

31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

24.249
14.109
2.886
177
797
1.693
2.854
3.719

13.441
14.565
2.631
8.056
811
2.319
7.556
3.916

21.625
11.616
2.315
1.596
660
1.495
1.844
4.358

50.484

53.295

45.509

31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

158.038
17.323
15.430

131.114
22.258
22.137

84.708
26.792
18.516

190.791

175.509

130.016

33.051
157.740

28.283
147.226

26.308
103.708

Empréstimos e financiamentos
Tipo

BNDES - Pós-fixados
BNDES - Pré-fixados
Santander

Taxa a.a
TJLP + 2,70% a
4,10%
6,62% a 9,37%
CDI

Circulante
Não circulante

Os financiamentos para construção das unidades da Avenida do Contorno e Betim/Contagem foram
contratados junto ao BNDES e possuem vencimentos entre 2022 e 2027, respectivamenteaté 2027.
Os financiamentos junto ao Banco Santander foram contratados para as aquisições de máquinas para
operação do hospital com data de vencimento até 2022.
A exposição dos empréstimos da Companhia às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação
contratual nas datas do balanço, é como segue:
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Menos de um ano
Dois a e três anos
Quatro e cinco anos
Acima de cinco anos

2019

2018
(Reapresentado)

33.051
79.555
31.274
46.911

28.283
79.865
49.799
17.562

190.791

175.509

Os valores contábeis e o valor justo dos empréstimos não circulantes são os seguintes:
Valor contábil

Empréstimos bancários

Valor justo

2019

2018

2019

2018

190.791

175.509

190.791

175.509

190.791

175.509

190.791

175.509

O valor justo dos empréstimos é substancialmente equivalente ao seu valor contábil, uma vez que a
maior parte do endividamente se trata de contratos pós-fixados em linhas de créditos específicas com o
BNDES, para as quais não identificamos variações relevantes nas taxas de juros atualmente praticadas.
Em relação às demais dívidas pré-fixadas, os montantes contratados não são significativos e, portanto,
não teríamos efeitos relevantes sobre a posição de endividamento consolidado.
Os valores contábeis dos empréstimos da Companhia são denominados nas seguintes moedas:

Reais
Dólares americanos

2019

2018

2017

175.361
15.430

153.372
22.137

101.500
28.516

190.791

175.509

130.016

A movimentação dos financiamentos ocorreram da seguinte forma:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Saldo inicial
Captação
Juros passivos
Variação cambial e monetária
Pagamentos

175.509
45.002
17.458
1.269
(48.447)

130.267
72.164
8.906
4.842
(40.670)

133.077
17.652
11.380
2.413
(34.506)

Saldo final

190.791

175.509

130.016
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(a)

Provisão para contingências
Cíveis

Trabalhistas e
previdenciários

Tributárias

Total

Em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)
Adições
Baixas
Atualizações monetárias

20.280

59.369

32.606

112.255

2.518
(930)
852

6.184
(6.905)
2.285

16.206
-

24.908
(7.835)
3.137

Em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)
Adições
Baixas
Atualizações monetárias

22.720

60.933

48.812

132.465

9.317
(971)
1.399

20.235
(30.340)
2.289

5.532
(910)
-

35.084
(32.221)
3.688

Em 31 de dezembro de 2019

32.465

53.117

53.434

139.016

Trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários
A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e previdenciários e tributários, em
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais,
quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada por seus
assessores legais externos.
A natureza das obrigações pode ser sumariada como segue:
.

Ações cíveis: as principais causas estão relacionadas a ações judiciais movidas por clientes
questionando procedimentos médicos realizados por médicos nas dependências do Hospital. O
encargo de provisão é reconhecido no resultado em "Outras receitas e despesas operacionais". O
saldo em 31 de dezembro de 2019 correspondente a R$ 32.465.

.

Contingências trabalhistas e previdenciárias: correspondem a R$ 53.117 em 31 de dezembro de 2019
e consistem, majoritariamente, decorrentes de alegações da Receita Federal do Brasil de que certos
médicos que prestam serviços nos hospitais por meio de pessoas jurídicas seriam efetivamente
empregados da Companhia. Sendo assim, a Receita Federal do Brasil emitiu notificações exigindo o
recolhimento do INSS. A Companhia está atualmente contestando tais alegações. Adicionalmente ao
valor provisionado relativo ao INSS, a Companhia mantém provisão para outras reclamações
trabalhistas de menor relevância.
Contingências tributárias: A Companhia identificou riscos relativos a tratamentos tributários na
esfera federal relativos ao PIS/COFINS e imposto de renda e contribuição social. Aa administração
entende que possui provisões suficientes para cobrir eventuais perdas. No que se refere à ação do PIS
e COFINS, a Companhia recebeu um auto de infração da Receita Federal do Brasil relativa ao
questionamento do não recolhimento sobre o uso de medicamentos nas dependências do Hospital, o
qual ainda será questionado na esfera administrativa.

.

(b)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
A Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as
quais não há provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
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31/12/2019
Trabalhistas
Cíveis

850
14.418
15.268

A Companhia detém depósitos judiciais vinculados aos processos provisionados de acordo com o
apresentado:
31/12/2019

31/12/2018

11.211
13.742
112

8.952
5.187
317

6.758
8.202
302

25.065

14.456

15.262

Tributário
Trabalhistas
Cível

17

Capital social e reservas

(a)

Capital subscrito e integralizado e reserva de capital

31/12/2017

O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, no montante deR$ 351.045 está dividido em
351.045.051 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A composição dos acionistas pode ser assim descriminada:
Quantidade de ações

JSS Empreend. e Administração Ltda.
Outros acionistas
Ações em tesouraria

(b)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

324.120
12.448
14.877

324.120
12.448
14.877

324.120
12.448
14.877

351.045

351.045

351.045

Ações em tesouraria
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o saldo de ações em tesouraria é de 14.877.322 ações ordinárias
no montante de R$31.050.

(c)

Ajuste de avaliação patrimonial
O ajuste de avaliação patrimonial refere-se ao custo atribuído quando da adoção inicial dos
pronuncimentos contábeis (CPC). Esse custo atribuído é realizado com base na vida útil dos ativos
correspondentes contra lucros acumulados. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo credor dessa conta
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totaliza R$57.613 (31 de dezembro de 2018 – R$60.125) correspondente a R$ 87.293 de custo atribuído
e R$ 29.680 de imposto de renda e contribuição social diferidos (31 de dezembro de 2018 – R$91.099 e
R$30.974, respectivamente).
(d)

Reservas de lucros

(i)

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 integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

(ii)

Reserva para reinvestimento
A constituição da reserva para reinvestimento foi deliberada em Assembleias Gerais Ordinárias com a
finalidade de destinar recursos para a expanção do Hospital Mater Dei na construição da Unidade da
Avenida do Contono.

(iii)

Excesso da reserva de lucros sobre o capital social
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía reservas de lucros em valor excedente ao seu capital
social. Dessa forma, em observância ao que estabelecido no art. 199 da lei 6.404/76, o assunto será
submetido à Assembléia Geral que aprovará as presentes demonstrações financeiras que deverá, ainda,
deliberar sobre a destinação dsssa valor excedente.

(e)

Dividendos
31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

Lucro líquido do exercício originalmente apresentado
Constituição da reserva legal (5%)

138.104
(6.905)

131.859
(6.593)

Base de calculo dos dividendos

131.199

125.266

19.661
13.139

31.316

32.800

31.316

(372)

(1.285)

32.428

30.031

25,0%
0,09
24,7%

25,0%
0,09
24,0%

Dividendos e juros sobre capital próprio antecipados
Dividendos propostos
Total de dividendos
Reversão de dividendos de exercícios anteriores

Porcent. dos dividendos do exercício sobre o lucro líquido
Dividendo por ação – R$
Porcent. dos dividendos após reversões sobre o lucro líquido
Os dividendos pagos em 2019 e 2018 foram de R$47.893 e R$22.139.
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18

Receita de contratos com clientes

Convênios
Particulares
Repasses sobre serviços prestados
Receita com estacionamento
Outras receitas
Receita bruta
Faturamentos cancelados
Outras deduções
Deduções da receita
ISSQN
PIS
COFINS
Impostos sobre receita
Receita líquida
19

31/12/2019

31/12/2018
(Reapresentado)

727.808
36.298
8.908
5.847
1.266

627.463
28.174
8.072
5.198
825

780.127

669.732

(248)
(717)

(240)
(446)

(965)

(686)

(19.062)
(4.850)
(22.611)

(19.640)
(4.024)
(18.826)

(46.523)

(42.490)

732.639

626.556

2019

2018
(Reapresentado)

(396.956)
(116.567)

(341.640)
(96.027)

(513.523)

(437.667)

Despesas por natureza

Custo do serviço prestado
Despesas gerais e administrativas
Total custos e despesas
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2019

2018
(Reapresentado)

(117.216)
(37.034)
(16.255)
(13.627)
(33.002)
(178.968)
(29.814)
(46.057)
(41.550)

(98.373)
(30.153)
(13.179)
(12.319)
(30.430)
(161.451)
(23.610)
(35.477)
(32.675)

(513.523)

(437.667)

2019

2018
(Reapresentado)

Provisão para contingências
Reversão (provisão) p/créd. liquidação duvidosa
Depreciação propriedade para investimento
Aluguéis
Outras receitas operacionais

(4.669)
(9.531)
(831)
1.654
5.220

(10.448)
1.353
(832)
1.538
3.896

Outras receitas (despesas) operacionais

(8.157)

(4.493)

2019

2018
(Reapresentado)

15.365
6.650
719

17.624
7.950
10

22.734

25.584

Salários e ordenados
Encargos sociais
Férias, 13º salários e encargos
Benefícios
Prestação de serviços médicos
Materiais e medicamentos
Despesas com localização e funcionamento
Depreciação e amortização
Outros custos e despesas

20

21

Outras receitas (despesas) operacionais

Receitas e despesas financeiras

Rendimento de aplicação financeira
Descontos financeiros
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras
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Juros com empréstimos e financiamentos
Juros contrato de arrendamento
Variação monetária
Despesas bancárias
Outras despesas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
22

Imposto de renda e contribuição social

(a)

Composição de saldos de imposto de renda e
contribuição social diferidos

Provisão para contingências
Provisão para glosas glosas
Provisão para devedores duvidosos
Custo atribuído do ativo imobilizado
Outros
Ativo (passivo), líquido

2019

2018
(Reapresentado)

(17.458)
(1.431)
(1.269)
(1.404)
(1.033)

(8.906)
(4.842)
(1.752)
(4.073)

(22.595)

(19.573)

139

6.011

2019

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

26.778
11.636
4.485
(29.680)
(932)

24.241
10.373
2.907
(30.974)
(991)

20.407
4.173
2.907
(32.268)
(85)

12.287

5.556

(4.866)

O imposto sobre o lucro da Companhia, antes do imposto, difere do valor teórico que seria obtido com o
uso da alíquota de imposto média ponderada, aplicável aos lucros das entidades, como segue:
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2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota de IR e CSLL
Imposto calculado com base na alíquota dos impostos
Diferenças permanentes
Incentivos fiscais (patrocínios e doações)
Multa e juros
Encargo fiscal

211.098
34%

190.407
34%

71.773

64.738

937
(2.657)
2.941
72.994

Despesa (benefício) - corrente
Despesa (benefício) - diferido

79.725
(6.731)
72.994

23

Lucro por ação

(a)

Básico

2018
(Reapresentado)

842
(1.425)
1.817
65.972
76.394
(10.422)
65.972

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o
exercício, excluindo, quando aplicável, as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como
ações em tesouraria.
(b)

Diluído
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais com efeitos
diluidores. A Companhia não possui instrumentos potenciais com efeitos diluidores
2019
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação (milhares)
Lucro básico por ação básico e diluído - R$ por ação
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2018
(Reapresentado)

138.104

124.435

336.568

336.568

0,41

0,37

Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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Saldos e transações com partes relacionadas

(a)

Saldos e transações
Os saldos e transações com partes relacionadas estão descritos abaixo.

Dividendos a pagar
(b)

2019

2018
(Reapresentado)

26.028

41.493

Remuneração do pessoal-chave da administração
A administração compreende os Conselheiros de Administração e os Diretores Estatutários. A
remuneração paga ao pessoal-chave da administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:

Salários e outros benefícios de curto prazo, a
empregados

25

2019

2018
(Reapresentado)

16.342

14.495

16.342

14.495

Contratos e compromissos
A Companhia possui contratos em conexão com as obras em andamento para construção do hospital em
Salvador, sendo alguns de valor fixo no montante de R$45.755 e outros de valor variável. Esses contratos
se referem a fornecedores de engenharia, estruturas metálicas, terraplenagem e empreiteiros. Até 31 de
dezembro de 2019 já foram pagos R$34.057 nos contratos de valor fixo e R$431 nos contratos de valor
variável.

26

Seguros (cobertura não auditada)
A Companhia tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando
no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por
montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de
seguros.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Bens segurados

Riscos cobertos

Prédio e conteúdos

Incêndio/raio/explosão/danos elétricos/vendaval
a fumaça/ lucros cessantes
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Montante da
cobertura
441.500

Hospital Mater Dei S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Adicionalmente, a Companhia contratou apólices de seguro garantia visando dar cobertura, por ordem
judicial, a processos judiciais em andamento. Esse seguro tem por objetivo apenas evitar a necessidade
de se proceder a depósito judicial. Caso a Companhia não logre êxito nessas ações, a mesma deverá arcar
com o ônus dessas ações, não tendo cobertura quanto aos valores perdidos.

27
(a)

Eventos subsequentes
COVID-19
A Pandemia no Brasil provocada pelo novo coronavírus afetou diversos setores da economia, incluindo a
área da saúde e a Rede Mater Dei, sendo que esse novo cenário turbulento impactou as diversas regiões
do Brasil em tempos e magnitudes diferentes. No Brasil, como um todo, a disseminação do novo
coronavírus atingiu patamares elevados já em março. No entanto, no Estado de Minas Gerais e, em
específico, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a crise se acentuou de maneira mais
forte, com maior número de notificação diária de novos casos, em junho e julho de 2020.
Em virtude das incertezas da população e comunidade científica relacionadas ao coronavírus, do novo
comportamento humano em resposta à pandemia, das medidas tomadas pelos órgãos governamentais
(ex. corte de procedimentos eletivos) e da série de medidas tomadas pelos governantes, tivemos um
maior impacto no fluxo de pessoas no hospital logo no início da pandemia e, portanto, na receita,
principalmente em abril de 2020. Impacto que, a partir dos meses seguintes foi se regularizando,
gradativamente, com a retomada dos procedimentos eletivos e normalização do comportamento
humano.
Riscos de crédito
A pandemia afetou de forma distinta os vários setores da economia, sendo que, em virtude de ser uma
crise relacionada à saúde, ela não afetou de forma relevante o setor dos clientes do Mater Dei, as
operadoras de planos de saúde. Sendo assim, o risco de crédito e, portanto, de inadimplência dos
clientes da Companhia não foi afetado de forma significativa.
Geração de caixa e risco de liquidez
A Rede Mater Dei de Saúde possui uma estrutura de capital muito forte, com baixo nível endividamento
e caixa robusto, a permitindo superar longos períodos com redução de geração de caixa. Neste caso, o
impacto na receita e, portanto, na geração de caixa, não foi relevante a ponto de afetar de forma
relevante a liquidez da Companhia.

*
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PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
61.562.112/0005-54
11/02/2020
Exercício de 2021: Emissão de carta conforto em conexão com a Oferta Pública Inicial de ações da Companhia.
Exercício de 2020: Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em e nos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2020, 2019, 2018 e 2017, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
normas internacionais de relatórios financeiros International Financial Reporting Standards) conforme emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IFRS”).
No último exercício social (2020), os honorários dos auditores independentes totalizaram R$1.161.739,00 referentes aos
serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em e nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019, 2018 e 2017.
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

Fabio Abreu de Paula

Nome responsável técnico
01/01/2020

935.194.436-00
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Rua dos Inconfidentes, 911, 18º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30140-128,
Telefone (31) 32691500, e-mail: fabio.abreu@pwc.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

287-9

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM
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2,277605
0,216208
0,22

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

72.643.000,00

Resultado Líquido
114.620.829

290.064.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

717.861.000,00

1.183.929.000,00

261.061.000,00

Exercício social (31/12/2020)

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)
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0,41

0,410330

2,518897

336.167.729

138.104.000,00

335.683.000,00

732.639.000,00

1.320.307.000,00

846.772.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,37

0,369717

2,204542

336.167.729

124.435.000,00

284.916.000,00

626.556.000,00

1.198.346.000,00

741.096.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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±0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDXWLOL]DDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVSDUDDYDOLDUDSHUIRUPDQFHGHVXDV
RSHUDo}HV

D
9DORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV




2XWUDV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
(%,7'$  
0DUJHP(%,7'$    
52,&    
52$(    
'tYLGD%UXWD   
'tYLGD/tTXLGD   
(QGLYLGDPHQWR/tTXLGR 

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 



























  2(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV &90 QGHGHRXWXEURGHHFRQVLVWHQROXFUROtTXLGR SUHMXt]R UHGX]LGRSHORUHVXOWDGR
ILQDQFHLURSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFURHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR2(%,7'$QmRpXPD
PHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 QHPSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLV
GH5HODWyULR)LQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ,$6% QmRUHSUHVHQWDRIOX[RGH
FDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGR FRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGR SUHMXt]R FRPR
LQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUD
D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV 1mR SRVVXL XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO D PHGLGDV FRP WtWXORV
VHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
 $0DUJHP(%,7'$pXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHjGLYLVmRGR(%,7'$SHOD
UHFHLWDGRVVHUYLoRVKRVSLWDODUHV$0DUJHP(%,7'$QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLORX,)56HPLWLGDVSHOR,$6%QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj0DUJHP
(%,7'$HODERUDGDSRURXWUDVHPSUHVDV$0DUJHP(%,7'$QmRGHYHVHUFRQVLGHUDGDLVRODGDPHQWHRXFRPRVXEVWLWXWR
SDUD R OXFUR OtTXLGR OXFUR RSHUDFLRQDO RX SDUD R IOX[R GH FDL[D RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD EDVH GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVRXLQGLFDGRUGHOLTXLGH]GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFDSDFLGDGHGH SDJDPHQWR
 52,&RXreturn on invested capitalpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHHPWHUPRV
SHUFHQWXDLVSHODGLYLVmRGR L /XFURDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOSHOR LL &DSLWDO,QYHVWLGRTXHpFRPSRVWRSHODVRPDGDVPHGLDVVLPSOHVGRVVDOGRVGRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHH
GRH[HUFtFLRVRFLDODQWHULRUGR D SDWULP{QLROtTXLGR E GtYLGDEUXWDUHGX]LGRGR D &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DH E 
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV252,&QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
RX ,)56 QmR SRVVXL XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO DR 52,& HODERUDGR SRU RXWUDV HPSUHVDV $
&RPSDQKLDXWLOL]DR52,&SDUDDYDOLDURUHWRUQRVREUHRFDSLWDOLQYHVWLGRQDVRSHUDo}HV
 52$(RXreturn on average equitypXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHHPWHUPRV
SHUFHQWXDLVjGLYLVmRGR L OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRRXGRSHUtRGRFRQIRUPHRFDVRSHOD LL PpGLDVLPSOHVGRVVDOGRV
GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDGRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHHGRH[HUFtFLRVRFLDODQWHULRU252$(QmRpXPDPHGLGD
UHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGH
QmRVHUFRPSDUiYHODR52$(HODERUDGRSRURXWUDVHPSUHVDV$&RPSDQKLDXWLOL]DR52$(SDUDDYDOLDUDFDSDFLGDGHGH
UHQWDELOLGDGHGRFDSLWDOLQYHVWLGR
 $'tYLGD%UXWDpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULRGRVVDOGRVGRV
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV QRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH $'tYLGD%UXWDQmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
j 'tYLGD %UXWD HODERUDGD SRU RXWUDV HPSUHVDV $ &RPSDQKLD XWLOL]D 'tYLGD %UXWD FRPR PHGLGD SDUD PRQLWRUDU R
FXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HVFRQWUDWDGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVOtTXLGDVGHVHXV GHULYDWLYRV
 $'tYLGD/tTXLGDpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHDRVDOGRGD'tYLGD%UXWDOtTXLGR
GRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV$'tYLGD/tTXLGDQmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
j'tYLGD/tTXLGDHODERUDGDSRURXWUDVHPSUHVDV$&RPSDQKLDXWLOL]D'tYLGD/tTXLGDSDUDDYDOLDUDSRVLomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLDVHXJUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDDVVLPFRPRDX[LOLDUGHFLV}HVJHUHQFLDLVUHODFLRQDGDVjJHVWmRGHIOX[R
GHFDL[DGHLQYHVWLPHQWRVHGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO
 $'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDVmRPHGLGDVQmRFRQWiEHLVGHQDWXUH]DSDWULPRQLDO3RUHVVHPRWLYRD&RPSDQKLD
DSUHVHQWDWDLVPHGLGDVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGRILQDOGRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVH
DV~OWLPDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGLYXOJDGDVSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
 2(QGLYLGDPHQWR/tTXLGRpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHjGLYLVmRGRVDOGRGD
'tYLGD/tTXLGDSHORYDORUGR(%,7'$QRSHUtRGR2(QGLYLGDPHQWR/tTXLGRQmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRP
DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO RX ,)56 QmR SRVVXL XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO DR
(QGLYLGDPHQWR/tTXLGRHODERUDGDSRURXWUDVHPSUHVDV$&RPSDQKLDXWLOL]DR(QGLYLGDPHQWR/tTXLGRSDUDDYDOLDUDSRVLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDVHXJUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDDVVLPFRPRDX[LOLDUGHFLV}HVJHUHQFLDLVUHODFLRQDGDVj
JHVWmRGHIOX[RGHFDL[DGHLQYHVWLPHQWRVHGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO
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E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVRXUHYLVDGDV

(%,7'$H0DUJHP(%,7'$


5HFRQFLOLDomRGR(%,7'$H
0DUJHP(%,7'$




/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 



 













5HFHLWDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHV




0DUJHP(%,7'$  















52,&




(PH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HFRQFLOLDomRGR52,&




5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 


/XFURDQWHVGDVUHFHLWDVH
GHVSHVDV
ILQDQFHLUDV
 ,PSRVWRGH5HQGDH
&RQWULEXLomR6RFLDO
5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO/tTXLGR
GH,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO

























































0pGLDVLPSOHVGRSDWULP{QLR
OtTXLGR
0pGLDVLPSOHVGDGtYLGDEUXWD
0pGLDVLPSOHVGR&DL[DH
HTXLYDOHQWHVGH&DL[D
0pGLDVLPSOHVGHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV
&DSLWDO
,QYHVWLGR




52,&  


52$(



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HFRQFLOLDomRGR52$(




5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 




/XFUROtTXLGR






0pGLDGHGRLVDQRVGR
VDOGRGR3DWULP{QLROtTXLGR
















52$(  
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'tYLGD%UXWD


5HFRQFLOLDomRGD'tYLGD
%UXWD

3DVVLYRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYR
QmR
FLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV

'tYLGD%UXWD

(PGHGH]HPEURGH






5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH



















'tYLGD/tTXLGD

5HFRQFLOLDomRGD'tYLGD
/tTXLGD

'tYLGD%UXWD

(PGHGH]HPEURGH






5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 





















$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUD

'tYLGD/tTXLGD


(QGLYLGDPHQWR/tTXLGR


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HFRQFLOLDomRGR
(QGLYLGDPHQWR/tTXLGR

'tYLGD/tTXLGD







5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 






(%,7'$














(QGLYLGDPHQWR/tTXLGR

F PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGD
VXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDFUHGLWDPTXHDVPHGLGDVQmRFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVQHVWDVHomRH
QDVVHo}HVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDUHSUHVHQWDPLQIRUPDo}HV~WHLVDGLFLRQDLVVREUH
RGHVHPSHQKRHWHQGrQFLDVUHODFLRQDGDVDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHTXHTXDQGR
DQDOLVDGDV HP FRQMXQWR FRP DV PHGLGDV FRQWiEHLV FRQVWDQWHV GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
DX[LOLDP XP HQWHQGLPHQWR PDLV VLJQLILFDWLYR VREUH R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD

(%,7'$0DUJHP(%,7'$52,&52$('tYLGD%UXWD'tYLGD/tTXLGD(QGLYLGDPHQWR/tTXLGRQmR
VmRPHGLGDVHODERUDGDVRXUHFRQKHFLGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
RX ,)56 QmR SRVVXHP XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGHP QmR VHU FRPSDUiYHLV D PHGLGDV FRP
GHQRPLQDomRVLPLODUHODERUDGDVSRURXWUDVHPSUHVDV$SHVDUGHVHUHPXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD
SDUDDYDOLDUVXDVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHOLTXLGH]WDLVPHGLGDVQmRFRQWiEHLV
DSUHVHQWDPOLPLWDo}HVHQmRGHYHPVHUXWLOL]DGDVGHIRUPDLVRODGDRXHPVXEVWLWXLomRjVPHGLGDV
FRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
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(%,7'$

2(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR
GD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 QGHGHRXWXEURGHHFRQVLVWHQROXFUR
OtTXLGR SUHMXt]R UHGX]LGRSHOR L UHVXOWDGRILQDQFHLUR LL LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFURH LLL GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR2(%,7'$QmRpXPDPHGLGD FRQWiELO UHFRQKHFLGD
SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH
5HODWyULR )LQDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards Board ,$6%  QmR
UHSUHVHQWD R IOX[R GH FDL[D SDUD RV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H QmR GHYH VHU FRQVLGHUDGR FRPR
VXEVWLWXWR SDUD R OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  FRPR LQGLFDGRU GR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO FRPR
VXEVWLWXWR GR IOX[R GH FDL[D FRPR LQGLFDGRU GH OLTXLGH] RX FRPR EDVH SDUD D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV1mRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDV FRP WtWXORV
VHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV

0DUJHP(%,7'$

$0DUJHP(%,7'$pXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHjGLYLVmR
GR(%,7'$SHODUHFHLWDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHV$0DUJHP(%,7'$QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGD
GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmR
HSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj0DUJHP(%,7'$HODERUDGDSRURXWUDVHPSUHVDV$0DUJHP(%,7'$
QmRGHYHVHUFRQVLGHUDGDLVRODGDPHQWHRXFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGROXFURRSHUDFLRQDORX
SDUDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDEDVHGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXLQGLFDGRUGH
OLTXLGH] GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO RX FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR $ &RPSDQKLD XWLOL]D D 0DUJHP
(%,7'$ FRPR PHGLGD GH SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV
VLPLODUHV


52,&
52,& RX return on invested capital p XPD PHGLGD QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD H
FRUUHVSRQGHHPWHUPRVSHUFHQWXDLVjGLYLVmRGR L /XFURDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
OtTXLGRGR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDOSHOR LL &DSLWDO,QYHVWLGRTXHpFRPSRVWRSHODVRPD
GDVPHGLDVVLPSOHVGRVVDOGRVGRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHHGRH[HUFtFLRVRFLDODQWHULRUGR D SDWULP{QLR
OtTXLGR E GtYLGDEUXWDUHGX]LGRGR D &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DH E $SOLFDo}HVILQDQFHLUDV 2
52,&QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX
,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR52,&HODERUDGRSRURXWUDV
HPSUHVDV $ &RPSDQKLD XWLOL]D R 52,& SDUD DYDOLDU R UHWRUQR VREUH R FDSLWDO LQYHVWLGR QDV
RSHUDo}HV

52$(

52$( RX return on average equity p XPD PHGLGD QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD H
FRUUHVSRQGH HP WHUPRV SHUFHQWXDLV j GLYLVmR GR L  OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR RX GR SHUtRGR
FRQIRUPHRFDVRSHOR LL PpGLDVLPSOHVGRVVDOGRVGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDGRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWHHGRH[HUFtFLRVRFLDODQWHULRU252$(QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGR
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmR
VHUFRPSDUiYHODR52$(HODERUDGRSRURXWUDVHPSUHVDV$&RPSDQKLDXWLOL]DR52$(SDUDDYDOLDU
DFDSDFLGDGHGHUHQWDELOLGDGHGRFDSLWDOLQYHVWLGR

'tYLGD%UXWD

$'tYLGD%UXWDpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULR
GRVVDOGRVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV QRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH $'tYLGD%UXWD
QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56
QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj'tYLGD%UXWDHODERUDGDSRURXWUDV
HPSUHVDV$&RPSDQKLDXWLOL]D'tYLGD%UXWDSDUDFRPRPHGLGDSDUDPRQLWRUDURFXPSULPHQWRGH
VXDVREULJDo}HVFRQWUDWDGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVOtTXLGDVGHVHXVGHULYDWLYRV
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'tYLGD/tTXLGD

$'tYLGD/tTXLGDpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHDRVDOGRGD
'tYLGD%UXWDOtTXLGRGRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV$'tYLGD
/tTXLGDQmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX
,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj'tYLGD/tTXLGDHODERUDGDSRU
RXWUDVHPSUHVDV$&RPSDQKLDXWLOL]D'tYLGD/tTXLGDSDUDDYDOLDUDSRVLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
VHXJUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDDVVLPFRPRDX[LOLDUGHFLV}HVJHUHQFLDLVUHODFLRQDGDVjJHVWmR
GHIOX[RGHFDL[DGHLQYHVWLPHQWRVHGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO

(QGLYLGDPHQWR/tTXLGR

2(QGLYLGDPHQWR/tTXLGRpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHFRUUHVSRQGHj
GLYLVmR GD 'tYLGD /tTXLGD SHOR (%,7'$ GR SHUtRGR 2 (QGLYLGDPHQWR /tTXLGR QmR p XPD PHGLGD
UHFRQKHFLGD GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO RX ,)56 QmR SRVVXL XP
VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO DR (QGLYLGDPHQWR /tTXLGR HODERUDGR SRU RXWUDV
HPSUHVDV $ &RPSDQKLD XWLOL]D R (QGLYLGDPHQWR /tTXLGR SDUD DYDOLDU D SRVLomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD VHX JUDX GH DODYDQFDJHP ILQDQFHLUD DVVLP FRPR DX[LOLDU GHFLV}HV JHUHQFLDLV
UHODFLRQDGDVjJHVWmRGHIOX[RGHFDL[DGHLQYHVWLPHQWRVHGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPDSURYDGDVHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGH
HVHUmRVXEPHWLGDVjDSUHFLDomRGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHP$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

6HJXHPDEDL[RRVHYHQWRVVXEVHTXHQWHVFRQVWDQWHVGDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

&OiXVXODVFRQWUDWXDLVUHVWULWLYDV±covenants

$Wp  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR WLQKD REWLGR DV FDUWDV UHVSRVWD FRP D DQXrQFLD
waiver  GR %DQFR 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR H 6RFLDO ³%1'(6´  H GR %DQFR GR
1RUGHVWHGR%UDVLO6$ ³%1%´ SDUDDUHDOL]DomRGDFLVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GH GH]HPEUR GH  SHOD TXDO GHWHUPLQDGRV LPyYHLV DQWHULRUPHQWH GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD H
VREUH RV TXDLV IRUDP FRQVWLWXtGDV JDUDQWLDV UHDLV IRUDP LQFRUSRUDGRV DR SDWULP{QLR GD -66
(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGDVXDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD FRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD RTXHDREULJRXDDSUHVHQWDUQRSDVVLYRFLUFXODQWHRVDOGRGH
ORQJRSUD]RGDVGtYLGDVFRUUHVSRQGHQWHVQRPRQWDQWHGH5PLO

$ &RPSDQKLD REWHYH QRV GLDV  H  GH IHYHUHLUR GH  DV DQXrQFLDV GR %1'(6 H %1%
UHVSHFWLYDPHQWHSDUDDUHDOL]DomRGDFLVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLDVHPGHFODUDomRGHYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRGDVGtYLGDVFRQWUDtGDVMXQWRDWDLVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV&RQVHTXHQWHPHQWHFRPD
REWHQomRGRVwaiversRFURQRJUDPDGHSDJDPHQWRVGDVGtYLGDVSHUPDQHFHFRQIRUPHSUHYLV}HV
FRQWUDWXDLVH[LPLQGRD&RPSDQKLDGDUHDOL]DomRGRFDL[DGHIRUPDDQWHFLSDGD

$SUHVHQWDPRVDVHJXLUGHIRUPDUHVXPLGDREDODQoRSDWULPRQLDOGHGHGH]HPEURGHDSyV
DREWHQomRGRVwaivers


(em R$ mil)
$SUHVHQWDGR
$WLYR

&LUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH







7RWDOGR$WLYR




$SyV 
waivers




3DVVLYR
&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR



7RWDOGRSDVVLYR

$SUHVHQWDGR









$SyV
waivers









$SUHVHQWDPRVDVHJXLURFURQRJUDPDGHYHQFLPHQWRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPGH
GH]HPEURGHDSyVDREWHQomRGRVwaivers

Cronograma dos empréstimos e financiamentos


(R$ mil)

0HQRVGHXPDQR
'RLVHWUrVDQRV
4XDWURHFLQFRDQRV
$FLPDGHFLQFRDQRV
7RWDO






$SUHVHQWDGR

$SyVwaivers
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Cronograma dos empréstimos e financiamentos a valores futuros não descontados

(R$ mil)



$SUHVHQWDGR

0HQRVGHXPDQR
'RLVHWUrVDQRV
4XDWURHFLQFRDQRV
$FLPDGHFLQFRDQRV
7RWDO








$SyVwaivers






3ODQRGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HV
(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDIRLDSURYDGRHPGHIHYHUHLURGHR3ODQRGH2SomRGH
&RPSUDGH$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD ³3ODQR´ RTXDOHVWDEHOHFHDVFRQGLo}HVJHUDLVSDUD
DRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVDRVFRODERUDGRUHVSDUFHLURVHVWUDWpJLFRVHFRQVXOWRUHV
GD &RPSDQKLD D FULWpULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR REMHWLYDQGR LQFHQWLYDU D LQWHJUDomR H
DOLQKDPHQWRGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD23ODQRGHOHJDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD
FRPSHWrQFLDSDUDGHOLPLWDUWRGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVQRVTXDLVDVRSo}HVVHUmRRXWRUJDGDVSRU
PHLRGDDSURYDomRGHSURJUDPDVREVHUYDGRTXHDVRSo}HVRXWRUJDGDVQmRSRGHUmRXOWUDSDVVDUR
OLPLWHPi[LPRGH WUrVSRUFHQWR GDVDo}HVGRFDSLWDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRGD&RPSDQKLD
VHQGRTXHHVWHOLPLWHVRPHQWHSRGHUiVHUDOWHUDGRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGH
$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV

3HUtRGR

D 5HJUDVVREUH
1RV WHUPRV GD /HL GDV
UHWHQomRGHOXFURV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV D
$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD
SRGHUiGHOLEHUDUSRUSURSRVWDGD
$GPLQLVWUDomR D UHWHQomR GH
SDUWH GR OXFUR OtTXLGR SDUD VHU
XWLOL]DGR HP LQYHVWLPHQWRV GD
&RPSDQKLD

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDO
GR+RVSLWDO0DWHU'HL6$VREUH
R OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
FLQFRSRUFHQWR VHUiGHVWLQDGR
DQWHV GH TXDOTXHU RXWUD
GHVWLQDomRSDUDDUHVHUYDOHJDO
DWp R OLPLWH Pi[LPR SUHYLVWR QD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV
6$ D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
GH $FLRQLVWDV SRGHUi DSURYDU
SURSRVWD GH VXD $GPLQLVWUDomR
SDUDUHWHUSDUFHODGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR SUHYLVWD HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWHDSURYDGR

DL 9DORUHVGDV
(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
5HWHQo}HVGH
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
/XFURV
 GR QRVVR OXFUR OtTXLGR QR
YDORU GH 5  PLO
UHDOL]DPRV
DV
VHJXLQWHV
UHWHQo}HV L 5PLOIRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDO LL 5
 PLO IRUDP GHVWLQDGRV D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVH LLL 
5   PLO GHVWLQDGRV D
UHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO

DLL 3HUFHQWXDLV
HPUHODomRDRV
/XFURV7RWDLV
'HFODUDGRV


1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV D
$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD
SRGHUiGHOLEHUDUSRUSURSRVWDGD
$GPLQLVWUDomR D UHWHQomR GH
SDUWH GR OXFUR OtTXLGR SDUD VHU
XWLOL]DGR HP LQYHVWLPHQWRV GD
&RPSDQKLD

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDO
GR+RVSLWDO0DWHU'HL6$VREUH
R OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
FLQFRSRUFHQWR VHUiGHVWLQDGR
DQWHV GH TXDOTXHU RXWUD
GHVWLQDomRSDUDDUHVHUYDOHJDO
DWp R OLPLWH Pi[LPR SUHYLVWR QD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV
6$ D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
GH $FLRQLVWDV SRGHUi DSURYDU
SURSRVWD GH VXD $GPLQLVWUDomR
SDUDUHWHUSDUFHODGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR SUHYLVWD HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWHDSURYDGR



1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV D
$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD
SRGHUiGHOLEHUDUSRUSURSRVWDGD
$GPLQLVWUDomR D UHWHQomR GH
SDUWH GR OXFUR OtTXLGR SDUD VHU
XWLOL]DGR HP LQYHVWLPHQWRV GD
&RPSDQKLD

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDO
GR+RVSLWDO0DWHU'HL6$VREUH
R OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
FLQFRSRUFHQWR VHUiGHVWLQDGR
DQWHV GH TXDOTXHU RXWUD
GHVWLQDomRSDUDDUHVHUYDOHJDO
DWp R OLPLWH Pi[LPR SUHYLVWR QD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV
6$ D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
GH $FLRQLVWDV SRGHUi DSURYDU
SURSRVWD GH VXD $GPLQLVWUDomR
SDUDUHWHUSDUFHODGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR SUHYLVWD HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWHDSURYDGR


(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 GR QRVVR OXFUR OtTXLGR QR
YDORU GH 5  PLO
UHDOL]DPRV
DV
VHJXLQWHV
UHWHQo}HV L 5PLOIRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDO LL 5
 PLO IRUDP GHVWLQDGRV D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVH LLL 
5PLOIRUDPGHVWLQDGRV
DUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO


(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 GR QRVVR OXFUR OtTXLGR QR
YDORU GH 5  PLO
UHDOL]DPRV
DV
VHJXLQWHV
UHWHQo}HV L 5PLOIRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDO LL 5
 PLO IRUDP GHVWLQDGRV D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVH LLL 
5PLOIRUDPGHVWLQDGRVD
UHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO



5HVHUYD/HJDO
5HVHUYD/HJDO
5HVHUYD/HJDO
5HVHUYD GH UHWHQomR GH OXFURV 5HVHUYD GH UHWHQomR GH OXFURV 5HVHUYD GH UHWHQomR GH OXFURV
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3HUtRGR
E 5HJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

F 3HULRGLFLGDGH
GDVGLVWULEXLo}HV
GHGLYLGHQGRV








2 (VWDWXWR 6RFLDO DVVHJXUD D
VHXV $FLRQLVWDV R GLUHLWR HP
FDGDH[HUFtFLRDGLYLGHQGRVHRX
MXURV GH FDSLWDO SUySULR QmR
LQIHULRUHVD YLQWHHFLQFRSRU
FHQWR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR QD IRUPD GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H
DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV (P
FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV
GLYLGHQGRV VRPHQWH SRGHP VHU
GLVWULEXtGRVGHSRLVGHHIHWXDGDD
GHGXomR DQWHV GH TXDOTXHU
SDUWLFLSDomR GRV SUHMXt]RV
DFXPXODGRVHGDSURYLVmRSDUDR
,PSRVWRVREUHD5HQGD$/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV DXWRUL]D
TXH D &RPSDQKLD SDJXH
GLYLGHQGRV j FRQWD GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR GH OXFURV
DFXPXODGRV RX GH UHVHUYD GH
OXFURV H[FOXtGDDUHVHUYDOHJDO 

2 (VWDWXWR 6RFLDO DVVHJXUD D
VHXV $FLRQLVWDV R GLUHLWR HP
FDGDH[HUFtFLRDGLYLGHQGRVHRX
MXURV GH FDSLWDO SUySULR QmR
LQIHULRUHVD YLQWHHFLQFRSRU
FHQWR SRU FHQWR  SRU FHQWR  GR
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR QD IRUPD
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
H DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV (P
FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV
GLYLGHQGRV VRPHQWH SRGHP VHU
GLVWULEXtGRVGHSRLVGHHIHWXDGDD
GHGXomR DQWHV GH TXDOTXHU
SDUWLFLSDomR GRV SUHMXt]RV
DFXPXODGRVHGDSURYLVmRSDUDR
,PSRVWRVREUHD5HQGD$/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV DXWRUL]D
TXH D &RPSDQKLD SDJXH
GLYLGHQGRV j FRQWD GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR GH OXFURV
DFXPXODGRV RX GH UHVHUYD GH
OXFURV H[FOXtGDDUHVHUYDOHJDO 

2 (VWDWXWR 6RFLDO DVVHJXUD D
VHXV $FLRQLVWDV R GLUHLWR HP
FDGDH[HUFtFLRDGLYLGHQGRVHRX
MXURV GH FDSLWDO SUySULR QmR
LQIHULRUHVD YLQWHHFLQFRSRU
FHQWR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR QD IRUPD GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H
DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV (P
FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV
GLYLGHQGRV VRPHQWH SRGHP VHU
GLVWULEXtGRVGHSRLVGHHIHWXDGDD
GHGXomR DQWHV GH TXDOTXHU
SDUWLFLSDomR GRV SUHMXt]RV
DFXPXODGRVHGDSURYLVmRSDUDR
,PSRVWRVREUHD5HQGD$/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV DXWRUL]D
TXH D &RPSDQKLD SDJXH
GLYLGHQGRV j FRQWD GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR GH OXFURV
DFXPXODGRV RX GH UHVHUYD GH
OXFURV H[FOXtGDDUHVHUYDOHJDO 

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 GR QRVVR OXFUR OtTXLGR QR
YDORUGH5PLO5
PLOIRUDPGHVWLQDGRVDRVQRVVRV
DFLRQLVWDV HP IRUPD GH
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO (P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 GR QRVVR OXFUR OtTXLGR QR  GR QRVVR OXFUR OtTXLGR QR
YDORU GH 5  PLO 5 YDORU GH 5  PLO 5
PLOIRUDPGHVWLQDGRVDRV PLOIRUDPGHVWLQDGRV$RV
QRVVRV DFLRQLVWDV HP IRUPD GH QRVVRV DFLRQLVWDV HP IRUPD GH
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO

2V GLYLGHQGRV VmR GLVWULEXtGRV
FRQIRUPH
GHOLEHUDomR
GD
DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD GH
DFLRQLVWDV UHDOL]DGD QRV TXDWUR
SULPHLURVPHVHVGRDQR
2 HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
GHWHUPLQD DLQGD TXH GR OXFUR
OtTXLGR DSXUDGR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO L   YLQWH H
FLQFRSRUFHQWR SDUDSDJDPHQWR
GH GLYLGHQGRV DRV DFLRQLVWDV
GLVWULEXtGRVQDSURSRUomRGHVXDV
SDUWLFLSDo}HV QR FDSLWDO VRFLDO
2V UHVSHFWLYRV YDORUHV ILFDUmR j
GLVSRVLomR GRV LQWHUHVVDGRV QD
IRUPD HP TXH GHOLEHUDGR SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO H FDVR QmR
UHFODPDGRV QR SUD]R GH  WUrV 
DQRV UHYHUWHUmR HP IDYRU GD
&RPSDQKLD $ GHFODUDomR GH
GLYLGHQGRV
LQWHUFDODUHV
RX
LQWHUPHGLiULRV
FRPSHWH
j
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV

2V GLYLGHQGRV VmR GLVWULEXtGRV
FRQIRUPH
GHOLEHUDomR
GD
DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD GH
DFLRQLVWDV UHDOL]DGD QRV TXDWUR
SULPHLURVPHVHVGRDQR
2 HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
GHWHUPLQD DLQGD TXH GR OXFUR
OtTXLGR DSXUDGR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO L   YLQWH H
FLQFRSRUFHQWR SDUDSDJDPHQWR
GH GLYLGHQGRV DRV DFLRQLVWDV
GLVWULEXtGRVQDSURSRUomRGHVXDV
SDUWLFLSDo}HV QR FDSLWDO VRFLDO
2V UHVSHFWLYRV YDORUHV ILFDUmR j
GLVSRVLomR GRV LQWHUHVVDGRV QD
IRUPD HP TXH GHOLEHUDGR SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO H FDVR QmR
UHFODPDGRV QR SUD]R GH  WUrV 
DQRV UHYHUWHUmR HP IDYRU GD
&RPSDQKLD $ GHFODUDomR GH
GLYLGHQGRV
LQWHUFDODUHV
RX
LQWHUPHGLiULRV
FRPSHWH
j
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV

2V GLYLGHQGRV VmR GLVWULEXtGRV
FRQIRUPH
GHOLEHUDomR
GD
DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD GH
DFLRQLVWDV UHDOL]DGD QRV TXDWUR
SULPHLURVPHVHVGRDQR
2 HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
GHWHUPLQD DLQGD TXH GR OXFUR
OtTXLGR DSXUDGR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO L   YLQWH H
FLQFRSRUFHQWR SDUDSDJDPHQWR
GH GLYLGHQGRV DRV DFLRQLVWDV
GLVWULEXtGRVQDSURSRUomRGHVXDV
SDUWLFLSDo}HV QR FDSLWDO VRFLDO
2V UHVSHFWLYRV YDORUHV ILFDUmR j
GLVSRVLomR GRV LQWHUHVVDGRV QD
IRUPD HP TXH GHOLEHUDGR SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO H FDVR QmR
UHFODPDGRV QR SUD]R GH  WUrV 
DQRV UHYHUWHUmR HP IDYRU GD
&RPSDQKLD $ GHFODUDomR GH
GLYLGHQGRV
LQWHUFDODUHV
LQWHUPHGLiULRV
FRPSHWH
j
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV



421
PÁGINA: 15 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3HUtRGR
G 5HVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV











H 3ROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGR
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD







1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV  GR
OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDVHUmR
DSOLFDGRVDQWHVGHTXDOTXHURXWUD
GHVWLQDomR QD FRQVWLWXLomR GD
UHVHUYD OHJDO D TXDO QmR SRGHUi
XOWUDSDVVDUGRFDSLWDOVRFLDO
'H DFRUGR FRP VHX (VWDWXWR
6RFLDO D &RPSDQKLD GHYH
GLVWULEXLU HP FDGD H[HUFtFLR
VRFLDO GLYLGHQGR QmR LQIHULRU D
GROXFUROtTXLGRDMXVWDGRQRV
WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU $o}HV 2 OXFUR OtTXLGR SRGH
VHU FDSLWDOL]DGR XWLOL]DGR SDUD
FRPSHQVDU SUHMXt]RV RX HQWmR
UHWLGR FRQIRUPH SUHYLVWR QD /HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SRGHQGR QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR
SDUDSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRV$
&RPSDQKLD SRGHUi QmR SDJDU
GLYLGHQGRV DRV VHXV DFLRQLVWDV
HPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDO
VH
VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV
PDQLIHVWDUHP H D $VVHPEOHLD
*HUDO DVVLP DSURYDU TXH WDO
SDJDPHQWR p GHVDFRQVHOKiYHO
GLDQWH GH VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD RX DLQGD FDVR R
PRQWDQWH
GR
GLYLGHQGR
REULJDWyULRFDOFXODGRQRVWHUPRV
GR
(VWDWXWR
6RFLDO
GD
&RPSDQKLDXOWUDSDVVDUDSDUFHOD
UHDOL]DGD GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR D $VVHPEOHLD *HUDO
SRGHUi SRU 3URSRVWD GD
$GPLQLVWUDomR
GHVWLQDU
R
H[FHVVRjFRQVWLWXLomRGHUHVHUYD
GH OXFURV D UHDOL]DU 1RV WHUPRV
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVRVGLYLGHQGRVSRGHUmRVHU
UHGX]LGRV
SRU
GHOLEHUDomR
XQkQLPH HP $VVHPEOHLD *HUDO
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH
DV UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV YLGH LWHP I LY 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV  GR
OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDVHUmR
DSOLFDGRVDQWHVGHTXDOTXHURXWUD
GHVWLQDomR QD FRQVWLWXLomR GD
UHVHUYD OHJDO D TXDO QmR SRGHUi
XOWUDSDVVDUGRFDSLWDOVRFLDO
'H DFRUGR FRP VHX (VWDWXWR
6RFLDO D &RPSDQKLD GHYH
GLVWULEXLU HP FDGD H[HUFtFLR
VRFLDO GLYLGHQGR QmR LQIHULRU D
GROXFUROtTXLGRDMXVWDGRQRV
WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU $o}HV 2 OXFUR OtTXLGR SRGH
VHU FDSLWDOL]DGR XWLOL]DGR SDUD
FRPSHQVDU SUHMXt]RV RX HQWmR
UHWLGR FRQIRUPH SUHYLVWR QD /HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SRGHQGR QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR
SDUDSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRV$
&RPSDQKLD SRGHUi QmR SDJDU
GLYLGHQGRV DRV VHXV DFLRQLVWDV
HPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDO
VH
VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV
PDQLIHVWDUHP H D $VVHPEOHLD
*HUDO DVVLP DSURYDU TXH WDO
SDJDPHQWR p GHVDFRQVHOKiYHO
GLDQWH GH VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD RX DLQGD FDVR R
PRQWDQWH
GR
GLYLGHQGR
REULJDWyULRFDOFXODGRQRVWHUPRV
GR
(VWDWXWR
6RFLDO
GD
&RPSDQKLDXOWUDSDVVDUDSDUFHOD
UHDOL]DGD GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR D $VVHPEOHLD *HUDO
SRGHUi SRU 3URSRVWD GD
$GPLQLVWUDomR
GHVWLQDU
R
H[FHVVRjFRQVWLWXLomRGHUHVHUYD
GH OXFURV D UHDOL]DU 1RV WHUPRV
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVRVGLYLGHQGRVSRGHUmRVHU
UHGX]LGRV
SRU
GHOLEHUDomR
XQkQLPH HP $VVHPEOHLD *HUDO
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH
DV UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV YLGH LWHP I LY 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV  GR
OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDVHUmR
DSOLFDGRVDQWHVGHTXDOTXHURXWUD
GHVWLQDomR QD FRQVWLWXLomR GD
UHVHUYD OHJDO D TXDO QmR SRGHUi
XOWUDSDVVDUGRFDSLWDOVRFLDO
'H DFRUGR FRP VHX (VWDWXWR
6RFLDO D &RPSDQKLD GHYH
GLVWULEXLU HP FDGD H[HUFtFLR
VRFLDO GLYLGHQGR QmR LQIHULRU D
GROXFUROtTXLGRDMXVWDGRQRV
WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU $o}HV 2 OXFUR OtTXLGR SRGH
VHU FDSLWDOL]DGR XWLOL]DGR SDUD
FRPSHQVDU SUHMXt]RV RX HQWmR
UHWLGR FRQIRUPH SUHYLVWR QD /HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
SRGHQGR QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR
SDUDSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRV$
&RPSDQKLD SRGHUi QmR SDJDU
GLYLGHQGRV DRV VHXV DFLRQLVWDV
HPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDO
VH
VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV
PDQLIHVWDUHP H D $VVHPEOHLD
*HUDO DVVLP DSURYDU TXH WDO
SDJDPHQWR p GHVDFRQVHOKiYHO
GLDQWH GH VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD RX DLQGD FDVR R
PRQWDQWH
GR
GLYLGHQGR
REULJDWyULRFDOFXODGRQRVWHUPRV
GR
(VWDWXWR
6RFLDO
GD
&RPSDQKLDXOWUDSDVVDUDSDUFHOD
UHDOL]DGD GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR D $VVHPEOHLD *HUDO
SRGHUi SRU 3URSRVWD GD
$GPLQLVWUDomR
GHVWLQDU
R
H[FHVVRjFRQVWLWXLomRGHUHVHUYD
GH OXFURV D UHDOL]DU 1RV WHUPRV
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVRVGLYLGHQGRVSRGHUmRVHU
UHGX]LGRV
SRU
GHOLEHUDomR
XQkQLPH HP $VVHPEOHLD *HUDO
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH
DV UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV YLGH LWHP I LY 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXH
D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXH
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXH
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGD
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Ordinária

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
17.253.000,00

31/12/2021

32.428.000,00

19/03/2021

Data da aprovação da retenção

31/12/2020

Pagamento dividendo

10/11/2020

54.221.000,00

Lucro líquido retido

Montante

32.428.000,00
101.283.000,00

17.253.000,00

Dividendo distribuído total

Pagamento dividendo

16,309467

27,826064

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Montante

24,716652

25,000362

Exercício social 31/12/2019

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Exercício social 31/12/2020
131.199.000,00

Lucro líquido ajustado

69.011.000,00

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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30.031.000,00

Montante

31/12/2019

Pagamento dividendo

30/04/2019

90.203.000,00

30.031.000,00

16,790672

25,484123

117.842.000,00

Exercício social 31/12/2018

PÁGINA: 17 de 371
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV

(P  GH GH]HPEUR GH  D DVVHPEOHLD JHUDO H[WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD GHOLEHURX D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHUHVHUYDGHOXFURVFRQIRUPHEDODQoRSDWULPRQLDOOHYDQWDGRHP
 GH QRYHPEUR GH  QR YDORU FRUUHVSRQGHQWH D 5 D VHUHP SDJRV HRX
FUHGLWDGRV QHVWD GDWD HP IDYRU GRV DFLRQLVWDV REVHUYDGDV DV VXDV UHVSHFWLYDV SDUWLFLSDo}HV QR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGHPRGRTXHRYDORUGH5IRLSDJRHPIDYRUGDDFLRQLVWD
-66(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGDWHQGRRVGHPDLVDFLRQLVWDVPDQLIHVWDGRVXDUHQ~QFLD
HPIDYRUGD&RPSDQKLDDRGLUHLWRGHUHFHELPHQWRGRVGLYLGHQGRVGHFODUDGRV

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURHQmRIRUDPGHFODUDGRVGLYLGHQGRV
jFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVFRQVWLWXtGDV
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31/12/2020

Exercício Social

922.868.000,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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3,53506700

PÁGINA: 19 de 371

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Quirografárias

Quirografárias

Quirografárias

Títulos de dívida

Empréstimo

Financiamento

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

3.8 - Obrigações

239.467.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.492.000,00

2.975.000,00

0,00

Inferior a um ano

2.772.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.772.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

242.239.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.492.000,00

5.747.000,00

0,00

Total

Versão : 1
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Observação: As informações desta tabela se baseiam nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. O montante total indicado corresponde à
soma dos valores de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante). Para fins da tabela acima, foram considerados os prazos de vencimento das respectivas obrigações da Companhia. O vencimento dos
empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020 está impactado pela não obtenção, até tal data, da carta resposta dos bancos BNDES e BNB aprovando a cisão parcial do ativos atrelados aos
financiamentos Isto posto, os correspondentes saldos estão apresentados no curto prazo. Para maiores informações, vide itens 3.3 e 3.9 deste Formulário de Referência.

Outras garantias ou
privilégios
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

(VFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLV±LWHQVH

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDLQGDQmRIRLUHDOL]DGDDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDTXH
DSURYDUi D GHVWLQDomR GRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD UHODWLYRV DR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  VHQGR TXH DV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV D WDLV LWHQV VHUmR DWXDOL]DGDV DSyV D
UHDOL]DomRGDUHIHULGDDVVHPEOHLD

(VFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLV±LWHP

&RQIRUPHLQIRUPDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDREWHYHQRVGLDVH
GHIHYHUHLURGHDDQXrQFLD ZDLYHU GR%1'(6HGR%1%UHVSHFWLYDPHQWHSDUDUHDOL]DomR
GHFLVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLDGHOLEHUDGDHPGHGH]HPEURGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVD
UHVSHLWRGRVFRQWUDWRVILUPDGRVFRPHVWHVEDQFRVREMHWRGDVDQXrQFLDVYLGHLWHP I L GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

)DWRUHVGH5LVFR
'HVFULomRGRVIDWRUHVGHULVFR
$ VHJXLU HVWmR GHVFULWRV RV SULQFLSDLV IDWRUHV GH ULVFR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD TXH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH SRGHP LQIOXHQFLDU D GHFLVmR GH
LQYHVWLGRUHV HP DGTXLULU YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU HOD &DVR HVVHV ULVFRV YHQKDP D VH
PDWHULDOL]DURVQHJyFLRVDVLWXDomRILQDQFHLUDSDWULPRQLDOUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[D
OLTXLGH] RX QHJyFLRV IXWXURV LPDJHP EHP FRPR R SUHoR GRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SHOD
&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGRV
$17(6 '( 720$5 48$/48(5 '(&,62 '( ,19(67,0(172 5()(5(17( $ 48$/48(5
9$/2502%,/,È5,2'((0,662'$&203$1+,$26327(1&,$,6,19(67,'25(6'(9(0
$1$/,6$5&8,'$'26$0(17(72'$6$6,1)250$d®(6&217,'$61(67()2508/È5,2
'( 5()(5Ç1&,$ 26 5,6&26 0(1&,21$'26 $ 6(*8,5 $6 '(021675$d®(6
),1$1&(,5$6(5(63(&7,9$6127$6(;3/,&$7,9$6'$&203$1+,$
2VULVFRVGHVFULWRVDVHJXLUVmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDTXHOHVTXHD&RPSDQKLD
FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR
FRQKHFLGRVSHOD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHRXTXHD&RPSDQKLDFRQVLGHUDLUUHOHYDQWHVQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHPYLUDDIHWiODDGYHUVDPHQWH
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP H[FHWR VH H[SUHVVDPHQWH LQGLFDGR GH PDQHLUD GLYHUVD RX VH R FRQWH[WR
DVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDURXWHURX
FDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLDRXH[SUHVV}HVVLPLODUHV
VLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWRDGYHUVRQRVQHJyFLRV
VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV EHP
FRPR QR SUHoR GDV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV
QHVWHLWHPGHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
D

5LVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

A extensão da pandemia de COVID-19 ou a incorrência de outros surtos epidemiológicos, a
percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia ou surto impactará os negócios
da Companhia, poderá ser afetada por eventos futuros, incertos e imprevisíveis, podendo
resultar em um efeito adverso relevante para a Companhia e sua capacidade de continuar
operando seus negócios.
6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
+LVWRULFDPHQWH DOJXPDV HSLGHPLDV H VXUWRV UHJLRQDLV RX JOREDLV FRPR DV SURYRFDGDV SHOR ]LND
YtUXVSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUHDIWRVD
SHORYtUXV+1 LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGR
RULHQWH PpGLR 0(56  VDUDPSR H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP
GHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP
1R ILQDO GH  D &29,' IRL GHWHFWDGD SHOD SULPHLUD YH] HP :XKDQ &KLQD $ 2UJDQL]DomR
0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHPUD]mRGD
GLVVHPLQDomR JOREDO GD GRHQoD FDXVDGD SHOR &29,' 1D SUiWLFD D GHFODUDomR VLJQLILFRX R
UHFRQKHFLPHQWRSHOD206GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRP
WUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV$GHFODUDomRGDSDQGHPLDGH&29,'GHVHQFDGHRX
VHYHUDVPHGLGDVSRUSDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODU
RVXUWRGDGRHQoDUHVXOWDQGRHPDo}HVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDH
lockdownUHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVDVVLPFRPRIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLV
GHWUDEDOKR
1R%UDVLODOJXQVHVWDGRVHPXQLFtSLRVLQFOXLQGRDTXHOHVRQGHD&RPSDQKLDDWXDVHJXLUDPHVVDV
SURYLGrQFLDVDGRWDQGRPHGLGDVSDUDLPSHGLURXUHWDUGDUDSURSDJDomRGDGRHQoDFRPRUHVWULomR
jFLUFXODomRHRLVRODPHQWRVRFLDO$OpPGLVVRHVVDVPHGLGDVLQIOXHQFLDUDPQRFRPSRUWDPHQWRGD
SRSXODomRHPJHUDOLQFOXVLYHGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRQDDFHQWXDGDTXHGDRXDWp
PHVPRQDSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHVGHFRPSDQKLDVGHGLYHUVRVVHWRUHVEHPFRPRQDUHGXomR
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

GUiVWLFDGHFRQVXPRHDXPHQWRGRGHVHPSUHJR(VVDVPHGLGDVSRGHPSHUPDQHFHUHPYLJRUSRU
XPSHUtRGRVLJQLILFDWLYRHPHGLGDVDLQGDPDLVUHVWULWLYDVSRGHPYLUDVHUDGRWDGDVSHODVDXWRULGDGHV
D TXDOTXHU WHPSR H UHVXOWDUHP HP DOWD YRODWLOLGDGH RX UHGXo}HV JUDYHV H SURORQJDGDV GDV
DWLYLGDGHVHFRQ{PLFDV
$ SDQGHPLD GH &29,' WDPEpP UHVXOWRX HP XP DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH QRV PHUFDGRV
ILQDQFHLURV EUDVLOHLURV H LQWHUQDFLRQDLV H HP LQGLFDGRUHV HFRQ{PLFRV LQFOXLQGR WD[DV GH MXURV
FkPELR H VSUHDGV GH FUpGLWR $ WtWXOR GH H[HPSOR FRPR UHVXOWDGR GD PDLRU YRODWLOLGDGH R FLUFXLW
EUHDNHUGD%IRLDFLRQDGR RLWR YH]HVQRPrVGHPDUoRGHHRYDORUGRVDWLYRVIRLLPSDFWDGR
QHJDWLYDPHQWH4XDLVTXHUFKRTXHVRXPRYLPHQWRVLQHVSHUDGRVQHVVHVIDWRUHVGHPHUFDGRSRGHP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVGRVFOLHQWHVHFRPRFRQVHTXrQFLDRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD
4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVRXTXHGHPDQGHSROtWLFDV
S~EOLFDVHVSHFtILFDVGHFRQWHQomRSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDEHP
FRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD1HVVHVHQWLGRVXUWRVGHGRHQoDVRXRDYDQoRGDDWXDOSDQGHPLDGH
&29,' SRGHP L  LPSDFWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH D FDGHLD GH IRUQHFLPHQWR GH PDWHULDLV
HTXLSDPHQWRVGHSURWHomRLQGLYLGXDORXDVRSHUDo}HVGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLD
FDVR VXDV RSHUDo}HV YHQKDP D VHU LQWHUURPSLGDV RX VXVSHQVDV RX VRIUHUHP RV HIHLWRV GH XP
DJUDYDPHQWR RX XPD QRYD RQGD GH GLVVHPLQDomR GH &29,' LL  DIHWDU D FDSDFLGDGH GDV
RSHUDGRUDV GH VD~GH H FOLHQWHV GD &RPSDQKLD GH FXPSULUHP FRP VXDV REULJDo}HV FRP D
&RPSDQKLDLPSDFWDQGRVHXVIOX[RVGHFDL[DHOLTXLGH] LLL DOWHUDURFRPSRUWDPHQWRGRVSDFLHQWHV
GD&RPSDQKLDDFDUUHWDQGRRDXPHQWRGRFDQFHODPHQWRGHFRQVXOWDVH[DPHVHSURFHGLPHQWRV
LY  FDXVDU D VXVSHQVmR GH FLUXUJLDV H SURFHGLPHQWRV HOHWLYRV Y  SURYRFDU R IHFKDPHQWR GDV
RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD YL  FDXVDU FRQWDPLQDomR GD DOWD JHUrQFLD SUHMXGLFDQGR D JHVWmR GD
&RPSDQKLD YLL  FDXVDU FRQWDPLQDomR GH IXQFLRQiULRV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH
DTXHOHVTXHDWXDPQRDWHQGLPHQWRGLUHWRDRVSDFLHQWHVSUHMXGLFDQGRDFRQGXomRGDVRSHUDo}HV
GD &RPSDQKLD YLLL  FDXVDU LPSDFWRV ILQDQFHLURV GLYHUVRV FRPR SRU H[HPSOR HOHYDU R ULVFR GH
FUpGLWRFRPFRQWUDSDUWHVHLQDGLPSOrQFLDGHFOLHQWHVH L[ DXPHQWDUFXVWRVRSHUDFLRQDLVDWUDYpVGH
SUHVV}HVLQIODFLRQiULDVFDXVDGDVSRUXPDPDLRUGHPDQGDGHLQVXPRVKRVSLWDODUHVHWDPEpPSHOR
PDLRUFRQVXPRGHSRUH[HPSOR(3,PDWHULDLVSDUDDVVHSVLDKLJLHQL]DomR
8PD FULVH GH VD~GH S~EOLFD FRPR D SDQGHPLD GH &29,' SRGH UHGX]LU D FRQILDQoD QRV
HVWDEHOHFLPHQWRV GH VD~GH HVSHFLDOPHQWH KRVSLWDLV TXH QmR VHMDP FDSD]HV GH DSUHVHQWDU
SURQWDPHQWH GLDJQyVWLFRV SUHFLVRV RX TXH HVWHMDP WUDWDQGR RX WUDWDUDP SDFLHQWHV DIHWDGRV SRU
GRHQoDVLQIHFFLRVDVFRPRR&29,'&DVRTXDOTXHUGRVHVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLDWUDWH
RXKDMDDSHUFHSomRGHTXHHVWHMDWUDWDQGRSDFLHQWHVDIHWDGRVSRUXPDGRHQoDLQIHFFLRVDRXWURV
SDFLHQWHVSRGHPFDQFHODUSURFHGLPHQWRVHOHWLYRVRXGHL[DUGHEXVFDURVFXLGDGRVQHFHVViULRVQRV
HVWDEHOHFLPHQWRV GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR XPD SDQGHPLD HSLGHPLD RX VXUWR GH XPD GRHQoD
LQIHFFLRVD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD FDXVDQGR IHFKDPHQWRV
WHPSRUiULRV RX GLVSHUVmR GH SDFLHQWHV LQWHUURPSHQGR RX DWUDVDQGR D SURGXomR H HQWUHJD GH
LQVXPRV PDWHULDLV H HTXLSDPHQWRV SRU IRUQHFHGRUHV RX FDXVDQGR HVFDVVH] GH PpGLFRV
HQIHUPHLURVWpFQLFRVGHHQIHUPDJHPHRXWURVFRODERUDGRUHVQRVHVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLD
2VSODQRVGHFRQWLQJHQFLDPHQWRHSURWRFRORVGHGRHQoDVLQIHFFLRVDVGD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHU
VXILFLHQWHVHPFDVRGHVXUJLPHQWRGHXPDSDQGHPLDHSLGHPLDRXVXUWRGHXPDGRHQoDLQIHFFLRVD
FRPR R &29,' R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWHVXDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
1mR Ki FHUWH]D GH TXH Do}HV DGLFLRQDLV WRPDGDV SHOD &RPSDQKLD FRQIRUPH H[LJLGR SHODV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVRXTXHHQWHQGDVHUQRPHOKRULQWHUHVVHGHVHXVIXQFLRQiULRVVHUmR
VDWLVIDWyULDVHVXILFLHQWHVSDUDDWHQXDURVULVFRVDSUHVHQWDGRVSHODSDQGHPLDGH&29,'RXGH
RXWURHYHQWXDOVXUWRHSLGHPLROyJLFR
'HVVDIRUPDDH[WHQVmRHPTXHRVXUWRGH&29,'DIHWDUiRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUD
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVRXIOX[RVGHFDL[DGD&RPSDQKLDGHSHQGHUiGHHYHQWRVIXWXURVTXHVmR
DOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLVLQFOXLQGRHQWUHRXWURVDGXUDomRHDGLVWULEXLomRJHRJUiILFDGR
VXUWRVXDJUDYLGDGHDVDo}HVSDUDFRQWHURYtUXVFRPRVHUmRHQIUHQWDGRVRVLPSDFWRVSRUHVWH
FDXVDGRV H D YHORFLGDGH HP TXH DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV VHUmR UHWRPDGDV 0HVPR GHSRLV GD
HYHQWXDOGLPLQXLomRGRVXUWRGH&29,'D&RPSDQKLDSRGHWHULPSDFWRVPDWHULDOPHQWHDGYHUVRV
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HPVHXVQHJyFLRVFRPRUHVXOWDGRGHVHXLPSDFWRHFRQ{PLFRJOREDOLQFOXLQGRTXDOTXHUUHFHVVmR
GHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDRXDXPHQWRQRVQtYHLVGHGHVHPSUHJRTXHRFRUUHXRXSRGHRFRUUHUQR
IXWXURRTXHSRGHGLPLQXLUDGHPDQGDSHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLD2VLPSDFWRVGD
SDQGHPLD GH &29,' WDPEpP SRGHP SUHFLSLWDU RX DJUDYDU RV RXWURV ULVFRV LQIRUPDGRV QHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVPHGLGDVUHVWULWLYDVLPSRVWDVSRUDOJXQVHVWDGRV
H PXQLFtSLRV EHP FRPR RV LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD QRV QHJyFLRV H QD DWLYLGDGH GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRVDFLPDQmRYHQKDPDVHDJUDYDUFDVRR%UDVLOHQIUHQWHQRYDVRQGDV
GR &29,' FRPR YHP RFRUUHQGR HP GLYHUVRV SDtVHV GD (XURSD RX RXWUDV RQGDV SRVWHULRUHV
$GLFLRQDOPHQWHHQWUHRXWURVIDWRUHVDUHFXSHUDomRHFRQ{PLFDGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDWDPEpPHVWi
UHODFLRQDGDDRVXFHVVRGDVFDPSDQKDVGHYDFLQDomRFRQWUDRYtUXV&29,'$YHORFLGDGHGR
JRYHUQREUDVLOHLURQDDTXLVLomRGHYDFLQDVEHPFRPRGHLQVXPRVSDUDDIDEULFDomRGHYDFLQDVWHP
VLGRIRUWHPHQWHFULWLFDGDQR%UDVLOHQRH[WHULRU1HVVHVHQWLGRQmRpSRVVtYHOSUHYHUTXDQWRWHPSR
OHYDUiDUHFXSHUDomRHFRQ{PLFDHDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVSDUDVXSHUDUVHXVQtYHLVDWXDLVSRLV
GHSHQGHPGRGHVHPSHQKRHGRVUHVXOWDGRVDVHUHPDOFDQoDGRVSHODVSROtWLFDVGHVD~GHS~EOLFD
$ LPSOHPHQWDomR LQHILFD] GH WDLV SROtWLFDV GH VD~GH S~EOLFD SRGH H[DFHUEDU RXWURV ULVFRV QHVWD
VHomR H QRV DIHWDU QHJDWLYDPHQWH 1RV ~OWLPRV PHVHV VXUJLX XPD QRYD YDULDQWH GR QRYR
&RURQDYLUXV &29,' HDTXDQWLGDGHGHLQWHUQDo}HVKRVSLWDODUHVWHPDXPHQWDGRHRQ~PHURGH
PRUWHV QR %UDVLO XOWUDSDVVRX D PDUFD GH  PLO SHVVRDV HP PDUoR GH  $LQGD HVWDGRV H
FLGDGHV EUDVLOHLUDV HVWmR UHWRPDQGR PHGLGDV UHVWULWLYDV WDLV FRPR SURLELomR GH DWLYLGDGHV QmR
HVVHQFLDLV H ORFNGRZQ 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH WDLV IDWRUHV QmR LPSDFWDUmR DV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
'HVVDIRUPDGHSHQGHQGRGDH[WHQVmRHGXUDomRGHWRGRVRVHIHLWRVGHVFULWRVDFLPDQRVQHJyFLRV
HRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHQRVQHJyFLRVHRSHUDo}HVGHVHXVIRUQHFHGRUHVVHXVFXVWRVSRGHP
DXPHQWDULQFOXLQGRFXVWRVSDUDWUDWDUGDVD~GHHVHJXUDQoDGRVFRODERUDGRUHVHDFDSDFLGDGHGH
REWHU FHUWRV VXSULPHQWRV RX VHUYLoRV SRGHP VHU UHVWULQJLGRV R TXH SRGHUi LPSDFWDU GH IRUPD
DGYHUVDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR
&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia enfrenta concorrência por pacientes de outros hospitais e prestadores de
serviços de saúde, sendo o aumento da consolidação no setor de serviços de saúde um dos
motivos.
$SUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHVpDOWDPHQWHFRPSHWLWLYDHDFRQFRUUrQFLDHQWUHKRVSLWDLV
HRXWURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHVD~GHSULYDGRVLQFOXLQGRSUHVWDGRUHVQRVVHWRUHVGHPHGLFLQD
GLDJQyVWLFD H 2QFRORJLD WHP VH LQWHQVLILFDGR QRV ~OWLPRV DQRV $V XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD
&RPSDQKLD HVWmR ORFDOL]DGDV SULQFLSDOPHQWH HP FLGDGHV GH JUDQGH SRUWH FRPR %HOR +RUL]RQWH
%HWLPHIXWXUDPHQWH6DOYDGRURQGHKiPXLWRVRXWURVKRVSLWDLVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHVD~GH
RIHUHFHQGRVHUYLoRVVLPLODUHVDRVIRUQHFLGRVSHOD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHQIUHQWRXHFRQWLQXDDHQIUHQWDUFRQFRUUrQFLDSRUSDFLHQWHVSDUDVXDVXQLGDGHVGH
DWHQGLPHQWRQDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHHQDFRQVROLGDomRH
UHFRQKHFLPHQWRGHVXDPDUFD1RPHUFDGREUDVLOHLURGHDVVLVWrQFLDjVD~GHHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
PpGLFRV SDFLHQWHVFREHUWRV SRU SODQRV GH VD~GH SULYDGRV JHUDOPHQWH HVFROKHP GHQWUH DTXHODV
FRPDVTXDLVRVVHXVSODQRVSULYDGRVGHVD~GHWHQKDPFRQWUDWRDVHPSUHVDVFRPDVTXDLVPDLV
VH LGHQWLILFDP VHMD SHOD TXDOLGDGH GR VHUYLoR RIHUHFLGR LQIUDHVWUXWXUD ORFDOL]DomR GHQWUH RXWURV
PRWLYRV 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHUi FDSD] GH PDQWHU H DXPHQWDU D
ILGHOLGDGHjVVXDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRHPDUFDSRUWDQWRSRGHYLUDSHUGHUSDUWLFLSDomRGH
PHUFDGRHFRQVHTXHQWHPHQWHVRIUHUXPLPSDFWRDGYHUVRQDVVXDVRSHUDo}HVHVHXVUHVXOWDGRV
$HVFDODGRVFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDWDPEpPDXPHQWRXQRV~OWLPRVDQRVFRPRUHVXOWDGRGH
XPD FRQVROLGDomR VXEVWDQFLDO QR VHWRUGH VD~GH EUDVLOHLUR FULDQGR HPSUHVDVGH VD~GH PDLRUHV
FRPPDLRUSRGHUGHQHJRFLDomRUHVXOWDQGRHPPDLRUHVSUHVV}HVQRVSUHoRVSUDWLFDGRVRTXHSRGH
DIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH1RYDVFRQVROLGDo}HVQRVHWRUGHVD~GHEUDVLOHLURSRGHPOHYDU
D SUHVV}HV DGLFLRQDLV QRV SUHoRV GH QRVVRV VHUYLoRV LQFOXLQGR HP UD]mR GH XPD PDLRU
YHUWLFDOL]DomRGHGHWHUPLQDGDVFRPSDQKLDRTXHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRV
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1RYDVHSRWHQFLDLVDTXLVLo}HVIXV}HVSDUFHULDVHDOLDQoDVHVWUDWpJLFDVQRVHWRUGHVD~GHWDPEpP
SRGHPPXGDUDGLQkPLFDGRPHUFDGRHDIHWDURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHRVHXSRVLFLRQDPHQWR
FRPSHWLWLYR $GLFLRQDOPHQWH QRYDV FRQVROLGDo}HV GH QHJyFLR DOLDQoDV H FUHVFHQWHV LQWHJUDo}HV
YHUWLFDLVHQYROYHQGRRVSDUWLFLSDQWHVGHPHUFDGRFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVHUHODFLRQDSRGHUmR
DFDUUHWDU XP DFLUUDPHQWR GDV FRQGLo}HV FRPSHWLWLYDV H GHVWD IRUPD DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHHQWUHRXWURVLPSRQKDPREVWiFXORVSDUDVXDVLQLFLDWLYDVGHVWLQDGDV
DDXPHQWDUDVXDEDVHGHSDFLHQWHVHH[SDQGLUDVVXDVRSHUDo}HVUHGX]DPDVPDUJHQVGHOXFUR
GH VXDV DWLYLGDGHV H DXPHQWHP D FRPSHWLomR SRU LPyYHLV SDUD VHXV KRVSLWDLV FOtQLFDV RX
ODERUDWyULRVRXRSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHQRYRVQHJyFLRV$LQFDSDFLGDGHSHOD&RPSDQKLD
GH DQWHFLSDU H UHVSRQGHU jV HYROXo}HV GR VHWRU GH PDQHLUD RSRUWXQD H HILFD] SRGHUi LPSDFWDU
PDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRV
Todos os hospitais e clínicas da Companhia operam em imóveis alugados ou arrendados, e a
incapacidade de renovar os aluguéis ou arrendamentos em termos comercialmente aceitáveis
pode afetar adversamente a Companhia. 
$&RPSDQKLDRSHUDHPLPyYHLVDOXJDGRVMXQWRDVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRUFXMRDOXJXHOpUHDMXVWDGR
DQXDOPHQWHSHODYDULDomRGDWD[DGHLQIODomR ,3&$ (PXPFHQiULRGHKLSHULQIODomRRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHHPUD]mR
GRUHDMXVWHDSOLFiYHODRVDOXJXpLVGHYLGRV
$OpPGLVVRRVFRQWUDWRVGHORFDomRIRUDPFRQWUDWDGRVSRUSUD]RGHYLJrQFLDGH WULQWD DQRV
SRGHQGRRYDORUVHUUHYLVDGRDFDGD FLQFR DQRVRXQRkPELWRGHUHQRYDo}HV VHMDSRUPHLRGH
QHJRFLDo}HV FRPHUFLDLV FRP RV SURSULHWiULRV RX QR kPELWR MXGLFLDO FDVR VHMDP DSOLFiYHLV H
SURSRVWDVDo}HVUHQRYDWyULDV VHQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWDLVQHJRFLDo}HVRX
Do}HVWHUmRVXFHVVR
$GLFLRQDOPHQWH FDVR D &RPSDQKLD GHL[H GH FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV QRV WHUPRV GH VHXV
FRQWUDWRV GH ORFDomR WDLV FRQWUDWRV GH ORFDomR SRGHP VHU HQFHUUDGRV DQWHFLSDGDPHQWH 7DLV
FRQWUDWRV GH ORFDomR SRU HQYROYHUHP SDUWHV UHODFLRQDGDV j &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV j
SRVVLELOLGDGHGHQHJRFLDomRGHVHXVWHUPRVHFRQGLo}HVHPWHUPRVGHVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLD
9LGH R IDWRU GH ULVFR DEDL[R ³A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de
interesses em negociações com partes relacionadas, o que pode ter um impacto adverso nos
negócios, resultados operacionais, situação financeira e valores mobiliários da Companhia.”
$GHPDLVRVFRQWUDWRVGHORFDomRGHLPyYHLVUHOHYDQWHVSDUDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQmRHVWmR
UHJLVWUDGRV QDV UHVSHFWLYDV PDWUtFXODV R TXH SRGH UHVXOWDU QD QHFHVVLGDGH GH GHVRFXSDomR GR
LPyYHOHPDWpGLDVGDGDWDGRUHFHELPHQWRGHQRWLILFDomRQHVVHVHQWLGRFDVRRDWXDOSURSULHWiULR
YHQGDRLPyYHOHRDGTXLUHQWHQmRWHQKDLQWHUHVVHHPPDQWHUDORFDomRGRLPyYHOSDUDD&RPSDQKLD
&DVRQmRVHMDFDSD]GH L PDQWHUVHXVFRQWUDWRVGHORFDomR LL FHOHEUDUQRYRVFRQWUDWRVRX LLL 
UHQRYiORV HP FRQGLo}HV TXH HQWHQGD VHUHP DGHTXDGDV D &RPSDQKLD SRGH WHU VXDV DWLYLGDGHV
LQWHUURPSLGDV H VHU DGYHUVDPHQWH LPSDFWDGD HP UD]mR GH FXVWRV GHFRUUHQWHV GD UHDORFDomR GH
RSHUDo}HVSHUGDRXGLPLQXLomRGHUHFHLWDLQFOXLQGRVHQmRIRUFDSD]GHORFDOL]DULPyYHLVVXEVWLWXWRV
DGHTXDGRVSDUDVHXVKRVSLWDLVRXVHGHPRUDUSDUDORFDOL]iORVRXVHORFDOL]iORVDSUHoRVHOHYDGRV
1HVVHV FDVRV D VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
6H QmR UHQRYDU RV FRQWUDWRV GH ORFDomR RX DUUHQGDPHQWR D &RPSDQKLD SRGH QmR ORFDOL]DU
SURSULHGDGHV SDUD VXEVWLWXLomR DGHTXDGD GH VHXV KRVSLWDLV RX XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR FRP D
YHORFLGDGHDGHTXDGDRTXHSRGHOHYDUDXPDLQWHUUXSomRGHVXDVDWLYLGDGHVHSRWHQFLDOPHQWHDIHWDU
VXDVRSHUDo}HVHUHVXOWDGRVHPUD]mRGH L FXVWRVGHFRUUHQWHVGDUHDORFDomRGHRSHUDo}HVH LL 
SHUGD HRX GLPLQXLomR GH UHFHLWD LQFOXLQGR VH QmR IRU FDSD] GH ORFDOL]DU LPyYHLV VXEVWLWXWRV
DGHTXDGRV SDUD VHXV KRVSLWDLV HRX VH GHPRUDU SDUD ORFDOL]iORV RX VH ORFDOL]iORV D SUHoRV
HOHYDGRV LLL  UHQRYiORV HP FRQGLo}HV TXH HQWHQGD VHUHP LQDGHTXDGDV $ IDOKD HP UHQRYDU RX
FHOHEUDU QRYRV FRQWUDWRV GH ORFDomR RX GH DUUHQGDPHQWR HP WHUPRV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH
DFHLWiYHLV SRGH WHU XP LPSDFWR DGYHUVR VREUH D &RPSDQKLD LQFOXVLYH D LQWHUUXSomR GH VXDV
DWLYLGDGHVHSRUWDQWRUHVXOWDUHPXPLPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLD
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Riscos relacionados a ônus sobre os imóveis locados ou arrendados que foram onerados
para garantir dívidas da Companhia.
$OJXQV LPyYHLV ORFDGRV RX DUUHQGDGRV GD &RPSDQKLD IRUDP RQHUDGRV SDUD JDUDQWLU GtYLGDV
FRQWUDWDGDVMXQWRDR%DQFRGR1RUGHVWHGR%UDVLOHDR%1'(6 FRQIRUPHHYLGHQFLDGRQRLWHP I 
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  $LQGD QRYRV {QXV SRGHP YLU D VHU FRQVWLWXtGRV SDUD JDUDQWLU
RSHUDo}HV GH FUpGLWR 1D KLSyWHVH GH LQDGLPSOHPHQWR GH WDLV REULJDo}HV RV FUHGRUHV SRGHUmR
SURFHGHU FRP D H[FXVVmR GD JDUDQWLD &DVR D GHYHGRUD QmR SRVVXD RXWURVEHQV SDUD JDUDQWLU R
SDJDPHQWRGHWDLVGtYLGDVUHIHULGRDWLYRSRGHUiVHUDUUHPDWDGRSRUWHUFHLURVHPOHLOmRH[WUDMXGLFLDO
RX VXD SURSULHGDGH SRGHUi VHU FRQVROLGDGD HP QRPH GD SUySULD FUHGRUD 1HVVH FRQWH[WR D
&RPSDQKLDSRGHUiVHULPSHGLGDGHRSHUDUHPWDLVLPyYHLVGDGRVHPJDUDQWLDDHVWUDWpJLDGHVHXV
QHJyFLRV H RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV GH IRUPD DGYHUVD 1D GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVLPyYHLVRQGHVHORFDOL]DPVXDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLV %HOR+RUL]RQWH
H%HWLP HHPFRQVWUXomR 6DOYDGRU HQFRQWUDPVHRQHUDGRVHPIDYRUGHWDLVFUHGRUHV
As instalações da Companhia estão localizadas no estado de Minas Gerais e, futuramente, no
estado da Bahia, o que a torna sensível às condições e mudanças econômicas, sociais,
políticas, ambientais e de competitividade nesses estados.
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDWUrVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRGDVORFDOL]DGDV
QR HVWDGR GH 0LQDV *HUDLV H XPD XQLGDGH HP FRQVWUXomR HP 6DOYDGRU QR HVWDGR GD %DKLD $
FRQFHQWUDomR GDV LQVWDODo}HV GD &RPSDQKLD HP XP H IXWXUDPHQWH HP GRLV HVWDGRV WRUQD DV
RSHUDo}HV H UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD VHQVtYHLV jV FRQGLo}HV H PXGDQoDV HFRQ{PLFDV VRFLDLV
SROtWLFDVDPELHQWDLVHFRPSHWLWLYDVQHVVHVHVWDGRV4XDOTXHUDOWHUDomRPDWHULDOQHVVDVFRQGLo}HV
HPWDLVHVWDGRVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVJHUDLVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDH
SRUWDQWRLPSDFWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
HUHVXOWDGRV
As alterações nos procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde exigido pelos
órgãos reguladores e mudanças nas listas de preços que servem de referência aos preços
negociados com as operadoras de planos de saúde privados podem impactar a receita da
Companhia.
$$16HVWDEHOHFHXPDOLVWDGHSURFHGLPHQWRVGHDFRUGRFRPRWLSRGHSODQRTXHDVRSHUDGRUDV
GH SODQRV GH VD~GH GHYHP REULJDWRULDPHQWH FREULU HVWDQGR WDO OLVWD VXMHLWD D DOWHUDo}HV
GLVFULFLRQiULDV SHOD $16 $ DOWHUDomR GHVVD OLVWD SRGH YLU D WHU LPSDFWR QHJDWLYR QR YROXPH GH
VHUYLoRV UHDOL]DGRV SDUD WDLV SURFHGLPHQWRV SRGHQGR DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
3DUWH GD UHFHLWD GD &RPSDQKLD HVWi YLQFXODGD D GHWHUPLQDGDV OLVWDV GH SUHoRV SDUD RV LQVXPRV
XWLOL]DGRVHPVXDVDWLYLGDGHVFRPRDOLVWDGD6,0352±,QIRUPDo}HVH6ROXo}HVHP6D~GHSDUD
PDWHULDLVPpGLFRVDOLVWD%UDVtQGLFHSDUDPHGLFDPHQWRVHVWDQGRWDLVOLVWDVVXMHLWDVDDOWHUDo}HV
IRUDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLDHTXHHVWDQmRSRGHSUHYHU$VYDULDo}HVGRVSUHoRVHVWDEHOHFLGRV
QHVVDVOLVWDVEHPFRPRDLQH[LVWrQFLDGHWDLVOLVWDVGHSUHoRVGHUHIHUrQFLDQRIXWXURSRGHPWHUXP
HIHLWRDGYHUVRVREUHRQHJyFLRDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHDOpPGDUHJXODPHQWDomRMiYLJHQWHQRYDVUHJXODPHQWDo}HVSRGHPLPSRUUHVWULo}HV
j&RPSDQKLDGHOLYUHPHQWHHVWDEHOHFHURVFULWpULRVSDUDGHWHUPLQDomRGHPDUJHQVFRPUHODomRj
XWLOL]DomRHDSOLFDomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVSRUKRVSLWDLVHRXWURVHVWDEHOHFLPHQWRVGHVD~GH
WDOFRPRDUHJXODPHQWDomRGLYXOJDGDHPGHDEULOGHSHOD&kPDUDGH5HJXODomRGR0HUFDGR
GH 0HGLFDPHQWRV ± &0(' $ &RPSDQKLD QmR SRGH SUHYHU R UHVXOWDGR ILQDO GH WDLV SURFHVVRV
MXGLFLDLVRXGHGLVSXWDVVLPLODUHVRXUHODFLRQDGDVLQFOXLQGRVHHTXDQGRWDOUHJXODPHQWDomRSDVVDULD
DVHUH[LJtYHOVHQGRTXHD&RPSDQKLDSRGHWHUVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHRXUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVDIHWDGRVGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVDVHWLYHUTXHSRUTXDLVTXHUPRWLYRVOLPLWDUDV
PDUJHQVUHODFLRQDGDVjXWLOL]DomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVSUDWLFDGDVWDOOLPLWDomRSRGHDIHWDUD
&RPSDQKLD &DVR QRYDV UHVWULo}HV VHMDP LPSRVWDV SHOD &0(' RX RXWURV VREUH RV SUHoRV GRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
SRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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O desempenho da Companhia depende da sua capacidade de ser um parceiro atraente para
os médicos autônomos.
$WRWDOLGDGHGRVPpGLFRVTXHWUDEDOKDPRXXWLOL]DPDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDSDUD
DSUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRVVmRSURILVVLRQDLVLQGHSHQGHQWHVHQmRHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
&RPRWDOWDLVSURILVVLRQDLVSRGHPHVFROKHUOLYUHPHQWHHPTXDOKRVSLWDOHXQLGDGHGHDWHQGLPHQWR
HOHV GHVHMDP WUDEDOKDU DVVLP FRPR HQFDPLQKDU VHXV SDFLHQWHV 8VXDOPHQWH RV PpGLFRV VmR
UHVSRQViYHLVSHODWRPDGDGHGHFLVmRGHDGPLVVmRKRVSLWDODUHSHORGLUHFLRQDPHQWRGRWUDWDPHQWR
GR SDFLHQWH &RPR UHVXOWDGR R VXFHVVR H D YDQWDJHP FRPSHWLWLYD GRV KRVSLWDLV GD &RPSDQKLD
GHSHQGHPHPSDUWHGDTXDOLGDGHHQ~PHURGHPpGLFRVTXHWUDEDOKDPRXXWLOL]DPVXDVXQLGDGHV
GH DWHQGLPHQWR GDV SUiWLFDV GH DGPLVVmR H GLUHFLRQDPHQWR GH SDFLHQWHV SDUD D &RPSDQKLD GD
GHFLVmR GRV SDFLHQWHV QD XWLOL]DomR GR FRUSR FOtQLFR GD &RPSDQKLD H GD PDQXWHQomR GH ERDV
UHODo}HVFRPHVVHVPpGLFRV
6HD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUPDQWHURUHODFLRQDPHQWRGHSDUFHULDFRPRFRUSRFOtQLFRVHMDSHOD
IDOWD GH SHVVRDO GH VXSRUWH DGHTXDGR HTXLSDPHQWRV WHFQRORJLFDPHQWH DYDQoDGRV H LQVWDODo}HV
KRVSLWDODUHV TXH DWHQGDP jV QHFHVVLGDGHV GHVVHV PpGLFRV H VHXV SDFLHQWHV RX VH QmR SXGHU
PDQWHU ERDV UHODo}HV FRP D FRPXQLGDGH PpGLFD QDV iUHDV HP TXH RSHUD HOHV SRGHP VHU
GHVHQFRUDMDGRVDFRQWLQXDUHQFDPLQKDQGRHDGPLWLQGRSDFLHQWHVSDUDDVXQLGDGHVHLQVWDODo}HVGD
&RPSDQKLD&RQVHTXHQWHPHQWHDGHPDQGDHRGLUHFLRQDPHQWRGHSDFLHQWHVSDUDRVKRVSLWDLVGD
&RPSDQKLDSRGHPGLPLQXLUDIHWDQGRDVVLPRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
O desempenho da Companhia depende da sua capacidade de atrair pessoal médico,
administrativo e de suporte médico qualificados. A concorrência por tais profissionais pode
aumentar os custos trabalhistas da Companhia e prejudicar seus resultados operacionais.
$OpPGRVPpGLFRVDXW{QRPRVTXHXWLOL]DPRXWUDEDOKDPQDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDDRSHUDomR
GRV KRVSLWDLV GD &RPSDQKLD GHSHQGH GRV HVIRUoRV KDELOLGDGHV H H[SHULrQFLD GR FRUSR
DGPLQLVWUDWLYRHGHDSRLRUHVSRQViYHOSHODRSHUDomRGLiULDGRVVHXVKRVSLWDLVLQFOXLQGRHQIHUPHLURV
IDUPDFrXWLFRVWpFQLFRVODERUDWRULDLVHRXWURVSURILVVLRQDLVGHVD~GH$&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDU
GLILFXOGDGHVSDUDDWUDLUXPQ~PHURVXILFLHQWHGHSHVVRDOPpGLFRHGHVXSRUWHPpGLFRTXDOLILFDGRQR
IXWXURSULQFLSDOPHQWHFDVRDRIHUWDGHVVHVSURILVVLRQDLVIRUUHGX]LGD0XGDQoDVQRVUHTXLVLWRVGH
FHUWLILFDomR PpGLFD RX HOHYDo}HV QRV QtYHLV UHTXHULGRV GH TXDOLILFDomR GH PmR GH REUD FOtQLFD
WDPEpPSRGHPLPSDFWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHPDQWHURVIOX[RVGHFRQWUDWDomRFRPRV
UHIHULGRVQtYHLVGHTXDOLILFDomRHRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDTXHDLQGDQmRSRVVXHPRVQtYHLV
UHTXHULGRVGHTXDOLILFDomRSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHDWLQJLORV
$&RPSDQKLDFRPSHWHFRPRXWURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHVD~GHHGHSHQGHQGRGRFDUJRDWp
PHVPRFRPHPSUHVDVGHRXWURVVHWRUHVQRUHFUXWDPHQWRGRVHXFRUSRDGPLQLVWUDWLYRHGHDSRLR
UHVSRQViYHOSHODRSHUDomRGLiULDGRVVHXVKRVSLWDLVLQFOXLQGR SURILVVLRQDLVGDiUHDGDVD~GHRX
QmR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDURWDWLYLGDGHGHSURILVVLRQDLVYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHFUXWDUHVVHVSURILVVLRQDLVHPSDUWLFXODUHPWHPSRVGHPDLRU
FRQFRUUrQFLDRXSRGHVHUREULJDGDDDXPHQWDURVVDOiULRVHRVEHQHItFLRVSDUDUHFUXWDUVHXFRUSR
DGPLQLVWUDWLYRPpGLFRGHDSRLRPpGLFRRXFRQWUDWDUSURILVVLRQDLVWHPSRUiULRVRXSHUPDQHQWHVFRP
FXVWRV PDLV HOHYDGRV $ LQFDSDFLGDGH GH UHFUXWDU XP Q~PHUR DGHTXDGR GHVVHV SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRV SDUD DV GLYHUVDV iUHDV GD &RPSDQKLD RX DLQGD SDUD VXSRUWDU D H[SDQVmR GH VXDV
DWLYLGDGHV SRGH LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV SODQRV GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD H UHVXOWDU QD
UHGXomRGHVHXGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDO
$ UHVFLVmR DQWHFLSDGD GR &RQWUDWR $WtSLFR GH /RFDomR GD 8QLGDGH +RVSLWDODU 6DOYDGRU H
&HQWUR 0pGLFR 6DOYDGRU SRGHUi REULJDU D &RPSDQKLD DR SDJDPHQWR HTXLYDOHQWH DR YDORU
UHVLGXDOGRFRQWUDWRFXMDYLJrQFLDpGH WULQWD DQRV
$ &RPSDQKLD H VXD FRQWURODGRUD -66 (PSUHHQGLPHQWRV H $GPLQLVWUDomR /WGD ³-66´  ILUPDUDP
FRQWUDWR DWtSLFR GH ORFDomR ³&RQWUDWR GH /RFDomR´  R TXDO SUHYr L  D UHDOL]DomR GH REUDV GH
FRQVWUXomR GH HGLILFDo}HV VRE PHGLGD SDUD GHVHQYROYLPHQWR GDV QHFHVVLGDGHV HVSHFtILFDV GR
+RVSLWDO 0DWHU 'HL FRPSUHHQGHQGR D FRQVWUXomR GD 8QLGDGH +RVSLWDODU 6DOYDGRU H GR &HQWUR
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0pGLFR6DOYDGRUSHOD&RPSDQKLDHRUHHPEROVRGRVFXVWRVLQFRUULGRVQDVREUDVj&RPSDQKLDSHOD
-66H LL DORFDomRGHVWHVLPyYHLVSHOD&RPSDQKLDMXQWRj-66SHORSUD]RGH WULQWD DQRV1RV
WHUPRVGRFRQWUDWRILUPDGRFDVRD&RPSDQKLDRSWHSRUUHDOL]DUVXDUHVFLVmRGHIRUPDDQWHFLSDGD
DQWHVGRSUD]RPtQLPRGH WUH]H DQRVWHUiTXHDUFDUFRPDPXOWDHTXLYDOHQWHDRDOXJXHOPHQVDO
UHVWDQWH DR F{PSXWR GR SUD]R WRWDO SDUD WpUPLQR GR FRQWUDWR GH ORFDomR R TXH SRGHUi LPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDWUDQVDomRYLGHRV
LWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Os salários e benefícios dos empregados representam um custo significativo para a
Companhia. Aumentos dos custos trabalhistas decorrentes de alterações na legislação
aplicável ou nas competentes convenções coletivas ou acordos coletivos podem aumentar
os custos trabalhistas da Companhia e afetar seus resultados financeiros e operacionais.
2VQtYHLVVDODULDLVGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDXPHQWDGRVHPUD]mRGDDOWHUDomR
GDOHJLVODomRDSOLFiYHOGDFHOHEUDomRGHDFRUGRVFROHWLYRVHRXWURVIDWRUHVFRPRRFUHVFLPHQWR
HFRQ{PLFRQR%UDVLO2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSRUGLIHUHQWHVVLQGLFDWRV
FRP RV TXDLV GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR WUDEDOKLVWD D &RPSDQKLD p REULJDGD D QHJRFLDU
DQXDOPHQWHQtYHLVVDODULDLVEHQHItFLRVKRUiULRVHKRUDVGHWUDEDOKRHRXWURVWHUPRVHFRQGLo}HV
GDVUHODo}HVGHWUDEDOKRTXHPDQWpPFRPRVVHXVSURILVVLRQDLV6HQmRSXGHUQHJRFLDURXQmRWLYHU
VXFHVVR QDV QHJRFLDo}HV FRP HVVHV VLQGLFDWRV D &RPSDQKLD SRGH WHU TXH DXPHQWDU RV QtYHLV
VDODULDLVRXFRQFHGHUEHQHItFLRVDGLFLRQDLVHPPRQWDQWHVXSHULRUjYDULDomRGDLQIODomR
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiVHJXLUHVWULWDPHQWHRVSDUkPHWURVHVWDEHOHFLGRVQD
OHJLVODomR DSOLFiYHO HP FRQYHQo}HV FROHWLYDV H DFRUGRV FROHWLYRV GH WUDEDOKR FHOHEUDGRV FRP RV
VLQGLFDWRV QRV UHDMXVWHV VDODULDLV EHQHItFLRV FRQFHGLGRV H OLPLWDo}HV GH MRUQDGDV GH WUDEDOKR GRV
HPSUHJDGRVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLD$GHPDLVHPFDVRGHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomR
DSOLFiYHOHPFRQYHQo}HVFROHWLYDVRXDFRUGRVFROHWLYRV FRPRSRUH[HPSORUHGXomRGDMRUQDGDGH
WUDEDOKRVHPDQDO RFXPSULPHQWRGDVQRUPDVDSOLFiYHLVSRGHUHVXOWDUHPXPDXPHQWRQRFXVWRGD
PmRGHREUDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLD2VFXVWRVDVVRFLDGRVDRVSRWHQFLDLVDXPHQWRVVDODULDLVSRGHP
UHGX]LU D FRPSHWLWLYLGDGH GRV SUHoRV VHUYLoRV H UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD FDVR QmR VHMD SRVVtYHO
UHSDVVDURVFXVWRVGRVDXPHQWRVVDODULDLVDRVVHXVFOLHQWHV$OpPGLVVRDVQHJRFLDo}HVGHDFRUGRV
FROHWLYRVSRGHPJHUDULQVDWLVIDomRGRVHPSUHJDGRVRTXHSRGHULDUHVXOWDUHPJUHYHVHLQWHUUXSomR
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$PDWHULDOL]DomRGHTXDOTXHUXPGRVULVFRVDFLPDPHQFLRQDGRVSRGH
UHVXOWDUHPXPLPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR R %UDVLO SRVVXL XPD ULJRURVD OHJLVODomR WUDEDOKLVWD H SUHYLGHQFLiULD TXH UHVXOWD HP
DXPHQWR GRV FXVWRV WUDEDOKLVWDV FRP GLYHUVRV HQFDUJRV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV LQFLGLQGR
VREUH D UHPXQHUDomR SDJD DRV HPSUHJDGRV R TXH SRGH DIHWDU D &RPSDQKLD DGYHUVDPHQWH
SRGHQGRUHVXOWDUHPXPLPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
7DOULVFRSRGHVHUSRWHQFLDOL]DGRFDVRDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDVHWRUQHDLQGDPDLVULJRURVDRXUHVXOWH
QDLPSRVLomRGHHQFDUJRVDGLFLRQDLVRXVHRVWULEXWRVDSOLFiYHLVIRUHPPDMRUDGRV
A Companhia pode não ser capaz de adaptar seus negócios aos avanços tecnológicos
observados em seu setor de atuação e sua capacidade de manter e expandir seus mercados
pode ser adversamente afetada.
2V DYDQoRV QD PHGLFLQD PRGHUQD VmR LPSXOVLRQDGRV HP JUDQGH SDUWH SHORV DYDQoRV H
GHVHQYROYLPHQWRVWHFQROyJLFRV$WHFQRORJLDGLVSRVLWLYRVHHTXLSDPHQWRVXWLOL]DGRVHPXQLGDGHV
GH DWHQGLPHQWR PpGLFR HVWmR HP UiSLGD H FRQVWDQWH HYROXomR H FRPR UHVXOWDGR IDEULFDQWHV H
GLVWULEXLGRUHVFRQWLQXDPDRIHUHFHUSURGXWRVQRYRVHDWXDOL]DGRVSDUDSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGH
VD~GH FRPR D &RPSDQKLD GH IRUPD UHFRUUHQWH 3DUD SURSRUFLRQDU DRV SDFLHQWHV RV PHOKRUHV
FXLGDGRVHFRPSHWLUHIHWLYDPHQWHGHYHVHDYDOLDUFRQWLQXDPHQWHDVQHFHVVLGDGHVGHWHFQRORJLDH
HTXLSDPHQWRV6HDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDQmRIRUHPPDQWLGDVDWXDOL]DGDVFRPRVDYDQoRV
WHFQROyJLFRV QR VHWRU GH VD~GH RV SDFLHQWHV SRGHP EXVFDU WUDWDPHQWR GH RXWURV SURYHGRUHV GH
VHUYLoRV GH VD~GH RX RV PpGLFRV SRGHP HQFDPLQKDU VHXV SDFLHQWHV SDUD RXWURV SURYHGRUHV GH
VHUYLoRVGHVD~GHRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
VXDUHSXWDomRHVHXVQHJyFLRV

434
PÁGINA: 28 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

2VXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGDDVVRFLDomRGHVXDPDUFDFRPDPDLVDOWD
TXDOLGDGHGHWUDWDPHQWRVHGLDJQyVWLFRVSRUPHLRGHHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomR3DUDPDQWHU
RQtYHOGHFRPSHWLWLYLGDGHpQHFHVViULRDGTXLULUHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomR
$ &RPSDQKLD SRGH HQFRQWUDU GLILFXOGDGHV GH HQFRQWUDU HTXLSDPHQWRV  GH WHFQRORJLD DYDQoDGD
GLVSRQtYHLVQRPHUFDGRRXHPLGHQWLILFDUIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRHPWHUPRVTXHOKHVHMDPIDYRUiYHLV
SDUDDGTXLULUHTXLSDPHQWRVHPJHUDO$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiHQIUHQWDUGLILFXOGDGHV
SDUD LPSRUWDU HVVHV HTXLSDPHQWRV MXQWR D IRUQHFHGRUHV GH RXWURV SDtVHV VHMD SRU TXHVW}HV GH
FRPpUFLRH[WHULRUGLVSRQLELOLGDGHHGHVHPEDUDoRDOIDQGHJiULR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRGH WHU GH GLVSHQGHU UHFXUVRV FRQVLGHUiYHLV SDUD DGTXLULU
HTXLSDPHQWRV GH ~OWLPD JHUDomR SDUD PDQWHU VHX QtYHOGHFRPSHWLWLYLGDGH DOpP GH LQFRUUHU HP
GHVSHVDVDGLFLRQDLVGHFRUUHQWHVGDYDULDomRFDPELDOSDUDHTXLSDPHQWRVLPSRUWDGRVFXMRYDORUp
GHQRPLQDGRHPPRHGDHVWUDQJHLUD$XPHQWRVGHFXVWRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRLVpSRVVtYHOTXHQmRVHFRQVLJDUHSDVVDUHVVHV
DXPHQWRVGHFXVWRVSDUDRVFOLHQWHVHSRUWDQWRUHVXOWDQGRHPXPLPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Interrupções ou falhas no sistema de tecnologia da informação da Companhia poderão
prejudicar suas operações.
$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP IRUWHPHQWH GR GHVHPSHQKR GRV VHXV VLVWHPDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomR$OpPGDVLQLFLDWLYDVGHVHUYLoRVFRPSDUWLOKDGRVRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLD
GD LQIRUPDomR VmR HVVHQFLDLV SDUD XPD VpULH GH iUHDV FUtWLFDV GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD
LQFOXLQGR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UHODWyULRVFRQWiEHLVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
IDWXUDPHQWRHFREUDQoDGHFRQWDV
FRGLILFDomRHcompliance
VLVWHPDVFOtQLFRVPDUFDomRGHFRQVXOWDVHSURFHVVDPHQWRGHH[DPHV
UHJLVWURVPpGLFRVHDUPD]HQDPHQWRGHGRFXPHQWRV
FRQVXOWDGHSURQWXiULRVGHSDFLHQWHV
JHVWmRGRFRUSRFOtQLFRGHSURGXomRHGHHVWRTXH
QHJRFLDomRSUHFLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQWUDWRVFRPSODQRVGHVD~GHHFRQWUDWRVFRP
IRUQHFHGRUHVH
PRQLWRUDPHQWRGDTXDOLGDGHGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVHFROHWDGHGDGRVUHODFLRQDGRVDR
FRQWUROHGHTXDOLGDGHGD&RPSDQKLD

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDFROHWDHDUPD]HQDLQIRUPDo}HVFRPHUFLDLVSURSULHWiULDVHPVHXVVLVWHPDV
H WHP DFHVVR D LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV RX GDGRV SHVVRDLV VXMHLWRV jV OHLV GH SULYDFLGDGH H
SURWHomRGHGDGRVUHJXODPHQWRVHFRQWUROHVLPSRVWRVSRUFOLHQWHV
2VVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDSRGHPYLUDVHUYXOQHUiYHLVDGDQRVGH
YiULDVIRQWHVLQFOXLQGRIDOKDVGHUHGHHGHWHOHFRPXQLFDo}HVIDOKDVKXPDQDVGHVDVWUHVQDWXUDLV
RXDWDTXHVFLEHUQpWLFRVKDFNHUVHQWUHRXWUDVIDOKDVGHVHJXUDQoDTXHSRGHPDIHWDUVHXVVLVWHPDV
GHLQIRUPDomR
8PDIDOKDQRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRDVVLPFRPRQRVVLVWHPDVGHVHJXUDQoDHback-upSRGHUi
RFDVLRQDULQWHUUXSo}HVDWUDVRVSHUGDRXFRUURPSLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVGRVSDFLHQWHVDUTXLYDGDV
SHOD&RPSDQKLDFDXVDUXPDXPHQWRQRWHPSRSDUDDUHDOL]DomRGRVDWHQGLPHQWRVDRVSDFLHQWHVH
FRPSURPHWHURSURFHVVDPHQWRGHH[DPHVDVVLPFRPRFRPSURPHWHURVLVWHPDGHFREUDQoDVRTXH
SRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRQDUHSXWDomR&RPSDQKLDQRVVHXVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDH
QRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HV
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Um incidente de segurança cibernética pode resultar na paralisação de hospitais, na
divulgação indevida de dados confidenciais ou dos sistemas de dados da Companhia e
causar danos potenciais aos pacientes, expondo assim a Companhia a responsabilidades de
acordo com a legislação brasileira, em prejuízo a sua reputação e, consequentemente, ter
efeitos adversos em seus negócios.
$ &RPSDQKLD FROHWD H DUPD]HQD HP VXD UHGH LQIRUPDo}HV VHQVtYHLV FRPR GDGRV SHVVRDLV GH
SDFLHQWHV FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV LQIRUPDo}HV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO FRPHUFLDLV HQWUH
RXWUDV
$ PDQXWHQomR VHJXUD GHVWDV LQIRUPDo}HV H WHFQRORJLD p IXQGDPHQWDO SDUD DV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD$VDPHDoDVGHSHVVRDVHJUXSRVPDOLQWHQFLRQDGRVQRYDVYXOQHUDELOLGDGHVHDWDTXHV
DYDQoDGRVFRQWUDVLVWHPDVGHLQIRUPDomRFULDPULVFRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFD(P
UD]mR GR UHJLPH GH home office DGRWDGR HP UHVSRVWD j SDQGHPLD GH &29,' H[LVWH D
SRVVLELOLGDGHGHDXPHQWRGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVSRUPHLRGRVFRPSXWDGRUHVGRVHPSUHJDGRVGD
&RPSDQKLD XPD YH] TXH D VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD GDV UHGHV XWLOL]DGDV SRU HVWHV HPVXDV FDVDV
SRGHQmRDSUHVHQWDURPHVPRQtYHOGHVHJXUDQoDGDTXHODGRDPELHQWHGHWUDEDOKRFRUSRUDWLYRR
TXHSRGHSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHJHUHQFLDUVHXVQHJyFLRV
1mR Ki JDUDQWLD GH TXH D &RPSDQKLD QmR VHUi VXEPHWLGD D LQFLGHQWHV TXH WUDQVSRQKDP VXDV
PHGLGDVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDSRGHQGRLPSDFWDUDLQWHJULGDGHGLVSRQLELOLGDGHRXSULYDFLGDGH
GHLQIRUPDo}HVVHQVtYHLVGHVD~GHSHVVRDORXRXWURVGDGRVVXMHLWRVjVOHLVGHSULYDFLGDGH(VVHV
LQFLGHQWHV WDPEpP SRGHP LQWHUURPSHU VHXV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR GLVSRVLWLYRV RX QHJyFLRV
LQFOXLQGRDFDSDFLGDGHGHIRUQHFHUYiULRVVHUYLoRVGHVD~GH
¬PHGLGDTXHDVDPHDoDVFLEHUQpWLFDVFRQWLQXDPDHYROXLUSRGHVHUQHFHVViULRJDVWDUUHFXUVRV
DGLFLRQDLVVLJQLILFDWLYRVSDUDFRQWLQXDUDPRGLILFDURXDSULPRUDUVXDVPHGLGDVGHSURWHomRHRXD
LQYHVWLJDUHUHPHGLDUTXDLVTXHUYXOQHUDELOLGDGHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFD$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHU
XPGHVVHVHYHQWRVSRGHUHVXOWDUHP L GDQRVDRVSDFLHQWHV LL LQWHUUXSo}HVHDWUDVRVQRQHJyFLR
LLL  SHUGD DSURSULDomR LQGHYLGD FRUURPSLPHQWR RX DFHVVR QmR DXWRUL]DGR GH GDGRV LY  OLWtJLR H
UHVSRQVDELOL]DomR QRV WHUPRV GDV OHLV EUDVLOHLUDV GH SULYDFLGDGH VHJXUDQoD VD~GHPHGLFLQD H
SURWHomRDRFRQVXPLGRURXRXWUDVOHLVDSOLFiYHLVH Y GDQRVjUHSXWDomRTXDOTXHUXPGRVTXDLV
SRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHDSRVLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
DOpPGHSRGHUSUHMXGLFDUVXDPDUFDHUHSXWDomRFRPHUFLDO
Os negócios, práticas e políticas da Companhia estão sujeitos a riscos associados ao não
cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e podem ser adversamente afetados pela
aplicação de multas e outros tipos de sanções.
$/HLQGHGHDJRVWRGHFRQIRUPHDOWHUDGD /HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV±
³/*3'´ HQWURXHPYLJRUQRGLDGHVHWHPEURGHH[FHWRSHORVGLVSRVLWLYRVVREUHVDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV DUWLJRVH TXHWHUmRDVXDHILFiFLDYLJHQWHVRPHQWHHPGHDJRVWRGH
$/*3'UHJXODDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHHVWDEHOHFHRV
SULQFtSLRVDVHUHPREVHUYDGRVSRUWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGH
GDGRVSHVVRDLVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDIRUPDFRPRRGDGRSHVVRDOpFROHWDGR DPELHQWHHOHWU{QLFR
RXItVLFR 
,QGHSHQGHQWHPHQWHGDDSOLFDELOLGDGHGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'RGHVFXPSULPHQWRGH
TXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQDUHIHULGDOHLWHPFRPRULVFRV L DSURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLV
RX SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV SRU yUJmRV FRPSHWHQWHV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV SOHLWHDQGR
UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV GHQWUH RXWURV EDVHDGDV QmR VRPHQWH QD /*3'
PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRHVSDUVDFRPRQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR
&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWH
VHQWLGRHVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVD
GDGRVSHVVRDLV
&DVR D &RPSDQKLD GHVFXPSUD VXDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QD /*3' D &RPSDQKLD SRGH VHU
UHVSRQVDELOL]DGD SHORV GDQRV SDWULPRQLDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV TXH HYHQWXDOPHQWH
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FDXVDU $GHPDLV D &RPSDQKLD SRGH WDPEpP VHU UHVSRQVDELOL]DGD VROLGDULDPHQWH SHORV GDQRV
SDWULPRQLDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVTXHHYHQWXDOPHQWHIRUHPFDXVDGRVSRUTXDOTXHUGH
VXDVFRQWURODGDVRXSRUTXDOTXHUWHUFHLURTXHUHDOL]HRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHPQRPHGD
&RPSDQKLD
&RPDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'FDVRD&RPSDQKLDDLQGDQmRHVWHMD
HPWRWDOFRQIRUPLGDGHFRPD/*3'SRGHUiHVWDUVXMHLWDjVVDQo}HVGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYD
GHDGYHUWrQFLDREULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHEORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRV
SHVVRDLVHPXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR
%UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH 5
FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRU
GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV GHYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV
REULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
$GLFLRQDOPHQWHFDVRD&RPSDQKLDGHVFXPSUDVXDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQD/*3'D&RPSDQKLD
SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD SHORV GDQRV SDWULPRQLDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV TXH
HYHQWXDOPHQWH FDXVDU RX VHU UHVSRQVDELOL]DGD VROLGDULDPHQWH SHORV GDQRV SDWULPRQLDLV PRUDLV
LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV TXH HYHQWXDOPHQWH IRUHP FDXVDGRV SRU TXDOTXHU WHUFHLUR TXH UHDOL]H R
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHPVHXQRPH
&RQVLGHUDQGR R YROXPH H[SUHVVLYR GH GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR
FRQVLGHUDQGRTXHJUDQGHSDUWHGRVGDGRVWUDWDGRVVmRGDGRVGHVD~GHHSRUWDQWRFRQVLGHUDGRV
FRPRGDGRVVHQVtYHLVSHOD/*3'D&RPSDQKLDSRGHHVWDUSDUWLFXODUPHQWHYXOQHUiYHODYD]DPHQWR
GHGDGRVSHVVRDLVHRXWUDVLQIRUPDo}HVRTXHGHDFRUGRFRPD/*3'FRQVWLWXLULDXPDYLRODomR
jV VXDV GLVSRVLo}HV FRQVHTXHQWHPHQWH VXMHLWDQGR D &RPSDQKLD D VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV
SUHYLVWDV QD /*3' H QDV GHPDLV OHLV YLJHQWHV DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD R TXH SRGHUi DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHDVXDUHSXWDomR
1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUi XVDU PHGLGDV GH VHJXUDQoD GD
LQIRUPDomRVXILFLHQWHVSDUDSURWHJHURVGDGRVSHVVRDLVTXHJHUHQFLDHDUPD]HQDHQHPTXHWDLV
PHGLGDVVHUmRVXILFLHQWHVHHILFLHQWHVVHQGRTXHTXDLVTXHUGHVVDVPHGLDVUHSUHVHQWDUmRFXVWRV
UHOHYDQWHVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$VIDOKDVQDSURWHomRGRV
GDGRVSHVVRDLVHLQDGHTXDomRjOHJLVODomRSRGHUmRUHVXOWDUHPSHQDOLGDGHVILQDQFHLUDVDOpPGH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGDV
VXDVDo}HV
A estratégia de crescimento da Companhia depende, em parte, do desenvolvimento de novas
unidades e de aquisições de outros hospitais, prestadores de serviços de saúde ou empresas
de tecnologia com aplicabilidade em saúde que atendam aos seus critérios-alvo. Os
investimentos em novos projetos e em aquisições podem afetar os resultados operacionais,
o endividamento ou outros aspectos do negócio da Companhia e, além disso, caso os
negócios adquiridos apresentem passivos não conhecidos pela Companhia, pode sujeitá-la a
graves consequências que podem afetar material e adversamente seus negócios.
$HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDLQFOXLFUHVFLPHQWRSRUPHLRGHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDV
XQLGDGHVHSRUDTXLVLo}HV
2 GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV XQLGDGHV HQYROYH GLYHUVRV GHVDILRV WDLV FRPR ORFDOL]DomR
GLVSRQLELOLGDGH QHJRFLDomR H DTXLVLomR RX ORFDomR GD iUHD QD TXDO VH ORFDOL]DUi ULVFRV GH
FRQVWUXomR H IRUQHFLPHQWR GH HTXLSDPHQWRV GH DWUDomR H UHWHQomR GH SURILVVLRQDLV PpGLFRV
DGPLQLVWUDWLYRHGHVXSRUWHPpGLFRTXDOLILFDGRVHGHLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVDWpRLQtFLRGHVXD
RSHUDomR7DLVIDWRUHVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSODQRGHQHJyFLRVHRRUoDPHQWRHVWLPDGR
FRPHVVHVSURMHWRV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiFRQFOXLUDFRQVWUXomRGHVXDV
QRYDV XQLGDGHV LQFOXLQGR D GH 6DOYDGRU  R TXH SRGHUi DIHWDU VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
HQGLYLGDPHQWRRXRXWURVDVSHFWRVGRVHXQHJyFLR
$GLFLRQDOPHQWH WRGDV DV DTXLVLo}HV IXV}HV RX QRYRV PRGHORV GH QHJyFLRV HP SDUFHULD TXH D
&RPSDQKLDHPSUHHQGHURXLQLFLDUSRGHPDIHWDURVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHQGLYLGDPHQWRHRXWURV
DVSHFWRVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD1mRKiJDUDQWLDGHTXHVHSRVVDLGHQWLILFDURSRUWXQLGDGHV
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GH DTXLVLomR DGHTXDGDV RX SDUFHLURV FRPHUFLDLV SDUD DTXLVLomR GH QRYRV QHJyFLRV RX TXH VH
LGHQWLILFDGRV D &RPSDQKLD SRGHUi DSURYHLWDU HVVDV RSRUWXQLGDGHV GH DTXLVLomR HP WHUPRV
DFHLWiYHLV RX TXH D &RPSDQKLD FKHJDUi D DFRUGR FRP HVVHV SDUFHLURV 2V FRQFRUUHQWHV GD
&RPSDQKLDJHUDOPHQWHWHQWDPDGTXLULUKRVSLWDLVFRPRSHUDo}HVVHPHOKDQWHVHDOJXQVFRQFRUUHQWHV
GD &RPSDQKLD SRGHP SRVVXLU PDLV UHFXUVRV ILQDQFHLURV GR TXH D &RPSDQKLD 0HVPR TXH D
&RPSDQKLD FRQVLJD LGHQWLILFDU RSRUWXQLGDGHV DGHTXDGDV WDOYH] HOD QmR FRQVLJD FRPSOHWDU DV
DTXLVLo}HV IXV}HV RX RXWUDV RSHUDo}HV TXH WHQKDP VLGR DQXQFLDGDV REWHU R ILQDQFLDPHQWR
QHFHVViULRSDUDDTXLVLomRHPFRQGLo}HVDFHLWiYHLVH[HFXWDUQRYRVPRGHORVGHQHJyFLRVLQWHJUDU
TXDOTXHUQHJyFLRDGTXLULGRHPVHXFRQMXQWRGHRSHUDo}HVRXREWHUDVVLQHUJLDVHVSHUDGDV
$ QHJRFLDomR GH SRWHQFLDLV DTXLVLo}HV RX LQYHVWLPHQWRV EHP FRPR D LQWHJUDomR GH HPSUHVDV
VHUYLoRV RX SURGXWRV DGTXLULGRV RX GHVHQYROYLGRV HP FRQMXQWR SRGHP UHVXOWDU HP PXGDQoDV
VXEVWDQFLDLV QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H H[LJLUHP HVIRUoRV FRQVLGHUiYHLV H UHFXUVRV
DGPLQLVWUDWLYRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRQmRKiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDSRVVDRSHUDUDV
HPSUHVDVDGTXLULGDVFRPVXFHVVRFRPRQHJyFLRVDXW{QRPRVRXTXHTXDOTXHUQHJyFLRDGTXLULGR
IXQFLRQDUi GH IRUPD UHQWiYHO RX QmR DIHWDUi QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD 2 FXVWR GH XPD DTXLVLomR SRGH UHVXOWDU HP XP HIHLWR GLOXLGRU QRV UHVXOWDGRV GDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHSHQGHQGRGHYiULRVIDWRUHVLQFOXLQGRRYDORUSDJRSHODDTXLVLomRRV
UHVXOWDGRV GD RSHUDomR GRV QHJyFLRV DGTXLULGRV D DORFDomR GR SUHoR GH FRPSUD RV HIHLWRV GD
OHJLVODomRVXEVHTXHQWHHRVOLPLWHVGHDXPHQWRGRVSUHoRVGHVHUYLoRVSUDWLFDGRVSHODQRYDXQLGDGH
DGTXLULGDRTXHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVR
QmR p SRVVtYHO WHU FHUWH]D GH TXH RV SURILVVLRQDLV GDV HPSUHVDV TXH HVWmR VHQGR DGTXLULGDV
FRQWLQXDUmRDWUDEDOKDUSDUDD&RPSDQKLDDSyVDDTXLVLomRRXTXHHOHVFRQWLQXDUmRDJHUHQFLDUFRP
VXFHVVRRXWHUUHFXUVRVDGHTXDGRVSDUDRSHUDUFRPVXFHVVRTXDOTXHUQHJyFLRDGTXLULGR3RUILP
D &RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D DOLHQDU SDUWHV GRV VHXV QHJyFLRV DGTXLULGRV TXH QmR VHMDP
FRQVLVWHQWHVFRPVXDHVWUDWpJLDSULQFLSDORTXHSRGHH[LJLUWHPSRHUHFXUVRVGHVXDDGPLQLVWUDomR
HHQYROYHUFXVWRVDGLFLRQDLV
$V HPSUHVDV TXH D &RPSDQKLD SRGH YLU D DGTXLULU SRGHP WHU SDVVLYRV GHVFRQKHFLGRV RX
FRQWLQJHQWHV TXH H[FHGDP RV YDORUHV RULJLQDOPHQWH HVWLPDGRV H SRGHP WHU RXWUDV TXHVW}HV
LQFOXLQGR DTXHODV UHODFLRQDGDV D FRQWUROHV LQWHUQRV VREUH LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV TXHVW}HV
UHSXWDFLRQDLVRXSUREOHPDVTXHSRVVDPDIHWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUDVOHLVH
UHJXODPHQWRV GH VHUYLoRV GH VD~GH H RXWUDV OHLV DSOLFiYHLV DR QHJyFLR GD &RPSDQKLD &RPR
UHVXOWDGRQmRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHDVDTXLVLo}HVTXHVmRUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVHUmREHP
VXFHGLGDV$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHREWHUGRVYHQGHGRUHVGDVVRFLHGDGHVRXQHJyFLRV
TXHD&RPSDQKLDDGTXLUDLQGHQL]DomRHPPRQWDQWHVXILFLHQWHHPUD]mRGHTXDLVTXHUSDVVLYRV$
&RPSDQKLDSRGHUiGHVFREULUSDVVLYRVTXHH[FHGDPRVOLPLWHVFRQWUDWXDLVRVYDORUHVPDQWLGRVHP
GHSyVLWRHPIDYRUGD&RPSDQKLD VHKRXYHU RXRVPRQWDQWHVGHLQGHQL]DomRSUHYLVWRVHPFRQWUDWR
1R FDVR GH D &RPSDQKLD VHU UHVSRQViYHO SRU SDVVLYRV VXEVWDQFLDOPHQWH VXSHULRUHV D TXDOTXHU
PRQWDQWHUHFXSHUiYHODWUDYpVGHGLUHLWRVGHLQGHQL]DomRRXTXDOTXHUVROXomRDOWHUQDWLYDGLVSRQtYHO
SDUD D &RPSDQKLD RX TXDOTXHU HYHQWXDO VHJXUR DSOLFiYHO D &RPSDQKLD SRGH VRIUHU VHYHUDV
FRQVHTXrQFLDVTXHUHGX]LULDPVXEVWDQFLDOPHQWHVHXVJDQKRVIOX[RGHFDL[DHTXHSRGHPDIHWDUGH
IRUPDVLJQLILFDWLYDHDGYHUVDRVHXQHJyFLR
A Companhia pode não ser capaz de integrar as operações de empresas que venha a adquirir,
o que poderá causar um efeito adverso nos seus negócios, na sua situação financeira e nos
seus resultados operacionais.
$ &RPSDQKLD SRGHUi YLU D DGTXLULU HPSUHVDV QR IXWXUR SURPRYHQGR VHX FUHVFLPHQWR YLD PRGHOR
LQRUJkQLFRHPOLQKDFRPVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR(PFDVRGHWDLVDTXLVLo}HVD&RPSDQKLD
SRGHQmRWHUFDSDFLGDGHSDUDLQWHJUDUDVRSHUDo}HVGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVjVVXDVRSHUDo}HVH
DOFDQoDURVEHQHItFLRVHVSHUDGRVGHVVDVDTXLVLo}HV$LQWHJUDomRGDVRSHUDo}HVGHHPSUHVDVTXH
D&RPSDQKLDYHQKDDDGTXLULUQRIXWXURSRGHH[LJLUUHFXUVRVVLJQLILFDWLYRVHLPSOLFDUHPXPDVpULH
GHULVFRVLQFOXLQGRHQWUHRXWURV
ͻ

RGHVYLRGHDWHQomRSRUSDUWHGDDOWDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGDJHUrQFLDGLiULDGDV
VXDVDWLYLGDGHVDWXDLV
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ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

DGLILFXOGDGHGHLQWHJUDURSHUDo}HVSHVVRDOVLVWHPDVGHLQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVHGHPDLV
VLVWHPDVRSHUDFLRQDLVHGHVXSRUWHjVDWLYLGDGHVHVIRUoRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
marketingORJtVWLFDYHQGDVHVXSRUWH
D IDOKD HP SUHVWDU VHUYLoRV GH TXDOLGDGH VLPLODU DRV TXH IRUQHFH KRMH HP HPSUHVDV
DGTXLULGDV
DSHUGDHPSRWHQFLDOGRVFOLHQWHVGDHPSUHVDDOYR
DH[LVWrQFLDGHFXVWRVHREULJDo}HVDGLFLRQDLVQmRSUHYLVWRVVHQGRTXHQRIXWXURRVFXVWRV
GHFRQVROLGDomRGDVHPSUHVDVDVHUHPDGTXLULGDVSRGHPDXPHQWDU
FRQWLQJrQFLDVOHJDLVQmRSUHYLVWDV
QHFHVVLGDGHGHLQWHUDomRFRPQRYDVHQWLGDGHVUHJXODWyULDVHJRYHUQDPHQWDLV
R GHVFUHGHQFLDPHQWR GH RSHUDGRUDV QR FDVR GH DTXLVLomR GH SURYHGRUHV GH VHUYLoRV GH
VD~GH
DSHUGDGDUHSXWDomRGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDVHXWLOL]DGDVMXQWRjVHPSUHVDVDGTXLULGDV
DOpPGHHYHQWXDOIDOKDQDPDQXWHQomRGRVVHXVSDGU}HVGHTXDOLGDGHH
RXWUDVFRQVHTXrQFLDVFRQWiEHLVHGHFRQWUROHLQWHUQR

$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHDOFDQoDURVEHQHItFLRVHVSHUDGRVFRPRUHVXOWDGRGDLQWHJUDomR
GDV RSHUDo}HV GHVVDV HPSUHVDV LQFOXLQGR SURMHo}HV GH UHGXo}HV GH FXVWRV HRX DXPHQWR GH
UHFHLWDV GXUDQWH XP SHUtRGR HVSHFtILFR RX GH IRUPD GHILQLWLYD $GLFLRQDOPHQWH D QHFHVVLGDGH GH
DQiOLVHHSUpYLDDSURYDomRGHWDLVDTXLVLo}HVSHOR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD
&$'( RXSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH $16 EHPFRPRRWHPSRHHVIRUoRVQHFHVViULRVj
DYDOLDomR H QHJRFLDomR GH XPD DTXLVLomR SURSRVWD SRGHP UHVXOWDU HP LQFHUWH]DV VXEVWDQFLDLV
TXDQWRjHIHWLYDomRFRPVXFHVVRGHWDLVDTXLVLo}HV$LQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDGTXLULUDOYRV
DGHTXDGRVjLQWHJUDomRFRPDVVXDVDWLYLGDGHVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDWD[DGHFUHVFLPHQWR
IXWXUD7DLVIDWRVSRGHPFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Aquisições, investimentos ou reestruturações que a Companhia venha a realizar no futuro
podem não ser aprovadas ou terem de se sujeitar a condições onerosas para serem aprovadas
pela autoridade antitruste brasileira.
'HWHUPLQDGDVDTXLVLo}HVFRQVROLGDo}HVHRSHUDo}HVTXHYHQKDPDVHUUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD
HVWmRVXMHLWDVjDSURYDomRGR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 1RV~OWLPRV
DQRVR&$'(DQDOLVRXGHIRUPDFULWHULRVDDWRVGHFRQFHQWUDomRHQYROYHQGRRVHWRUGHVD~GHHSRU
YH]HV DGRWRX XP SRVLFLRQDPHQWR FRQVHUYDGRU QD LQWHUSUHWDomR GD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO
3DUWLFXODUPHQWHjPHGLGDTXHD&RPSDQKLD HVHXJUXSRHFRQ{PLFR FUHVFHHDXPHQWDVXDSDUFHOD
GHSDUWLFLSDomRQRVPHUFDGRVUHOHYDQWHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHRULVFRGR&$'(UHMHLWDUIXWXUDV
DTXLVLo}HVSHOD&RPSDQKLDRXSRGHLPSRUFRQGLo}HVRQHURVDVSDUDVXDDSURYDomRFRPRDYHQGD
GHSDUFHODGDVRSHUDo}HVRXEDVHGHDWLYRVGDVVRFLHGDGHVHQYROYLGDVRXUHVWULo}HVjVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDRXjXWLOL]DomRGHGHWHUPLQDGDVPDUFDVpSRWHQFLDOL]DGR&RPRFRQVHTXrQFLDD
&RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH VDWLVID]HU VHXV SODQRV GH FUHVFLPHQWR R TXH SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VLWXDomR ILQDQFHLUD $OpP GLVVR TXDOTXHU DWUDVR
VLJQLILFDWLYRQDFRQFOXVmRGDDTXLVLomRSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLD
O nível de endividamento da Companhia pode vir a afetar negativamente a sua capacidade de
refinanciar o endividamento existente ou de colocar capital adicional para financiar suas
operações, limitar sua capacidade de reagir às mudanças na economia ou em sua indústria e
impedir que a Companhia atenda às suas obrigações nos termos dos acordos relacionados
ao endividamento da Companhia, sendo que descumprimentos dos termos de tais acordos
podem afetá-la adversamente. 
(P  GH GH]HPEUR GH  D VXD 'tYLGD %UXWD FDUDFWHUL]DGD SHOD VRPD GRV VDOGRV GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH HUDGH5PLOK}HV$
&RPSDQKLDSRGHYLUDEXVFDUHPSUpVWLPRVSRUH[HPSORSDUDILQDQFLDUVXDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmR
HOHYDQGR R DWXDO QtYHO GH HQGLYLGDPHQWR 8P DOWR JUDX GH DODYDQFDJHP GD &RPSDQKLD SRGH WHU
FRQVHTXrQFLDVPDWHULDLVLQFOXLQGR
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DXPHQWR GD YXOQHUDELOLGDGH D GHVDFHOHUDo}HV RX PXGDQoDV DGYHUVDV HP FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDV LQGXVWULDLV RX FRPSHWLWLYDV JHUDLV H PXGDQoDV DGYHUVDV QRV UHJXODPHQWRV
JRYHUQDPHQWDLV
H[LJrQFLDGHSDUFHODVXEVWDQFLDOGRVIOX[RVGHFDL[DGDVRSHUDo}HVDVHUHPGHGLFDGRVDR
SDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHVHXHQGLYLGDPHQWRUHGX]LQGRDFDSDFLGDGHGHXVDU
VHXVIOX[RVGHFDL[DSDUDILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HVGHVSHVDVGHFDSLWDOHRSRUWXQLGDGHV
IXWXUDVGHQHJyFLRV
H[SRVLomRDRULVFRGHDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVSRLVDPDLRULDGHVHXVHPSUpVWLPRVVmR
FRQWUDWDGRVHPWD[DVGHMXURVSyVIL[DGDV
OLPLWDomRGDVXDFDSDFLGDGHGHID]HUDTXLVLo}HVHVWUDWpJLFDVRXHPID]HQGRWDLVDTXLVLo}HV
VHUREULJDGDDUHDOL]DUGHVLQYHVWLPHQWRVQmRHVWUDWpJLFRV
OLPLWDomRGDVXDFDSDFLGDGHGHREWHUILQDQFLDPHQWRDGLFLRQDOSDUDFDSLWDOGHJLURGHVSHVDV
GHFDSLWDOUHFRPSUDGHDo}HVGHVHQYROYLPHQWRGHOLQKDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVUHTXLVLWRV
GHVHUYLoRGDGtYLGDDTXLVLo}HVHSURSyVLWRVFRUSRUDWLYRVRXRXWURVH
OLPLWDomR GD VXD FDSDFLGDGH GH VH DMXVWDU D PXGDQoDV QDV FRQGLo}HV GH PHUFDGR
FRORFDQGR D &RPSDQKLD HP GHVYDQWDJHP FRPSHWLWLYD HP FRPSDUDomR FRP RV VHXV
FRQFRUUHQWHVTXHVmRPHQRVDODYDQFDGRVRXTXHSRVVXDPPHQRUULVFRGHFUpGLWR

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DR FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV QRV FRQWUDWRV GH
ILQDQFLDPHQWR YLJHQWHV EHP FRPR HP SRVVtYHLV QRYRV FRQWUDWRV DV TXDLV VH GHVFXPSULGDV
SRGHUmRUHVXOWDUQRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHWDLVGtYLGDVEHPFRPRQDFRQVHTXHQWHDFHOHUDomR
GH RXWUDV GtYLGDV cross default e cross acceleration  R TXH SRGHUi LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D
VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YLGH LWHP  I  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PUD]mRGHVXDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRD&RPSDQKLDHVSHUDLQFRUUHUQRYDVGtYLGDVQRIXWXUR$
&RPSDQKLD QmR WHP FRPR JDUDQWLU TXH D VXD FDSDFLGDGH GH JHUDomR GH FDL[D GHFRUUHQWH GD
H[SORUDomR GH VXDV DWLYLGDGHV FRPHUFLDLV HYROXLUi SURSRUFLRQDOPHQWH DR FUHVFLPHQWR GR VHX
HQGLYLGDPHQWR H VHUi VXILFLHQWH SDUD FXPSULU DV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV HVWDEHOHFLGDV QRV
LQVWUXPHQWRVGHGtYLGDHPTXHpSDUWHRTXHSRGHLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDRUHVXOWDGRGHVXDV
RSHUDo}HVHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDUFDUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
A Companhia pode não ser capaz de contratar operações de hedge com relação ao seu
endividamento financeiro contratado no exterior e taxas de juros variáveis, o que poderá
afetá-la adversamente.
$ &RPSDQKLD p SDUWH GH GLYHUVRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHQRPLQDGRV HP GyODU QRUWH
DPHULFDQR H HP 5HDO (P  GH GH]HPEUR GH   GD 'tYLGD %UXWD GD &RPSDQKLD
FRUUHVSRQGHQWHD5PLOK}HVHVWDYDGHQRPLQDGDHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVLQFOXLQGRWDQWR
GtYLGDVGHFXUWRFRPRGHORQJRSUD]R2VUHPDQHVFHQWHVHVWDYDPGHQRPLQDGRVHP5HDO
WDPEpPFRPSUHHQGHQGRGtYLGDVGHFXUWRHORQJRSUD]R
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUi LPSOHPHQWDU RX TXH WHUi VXFHVVR HP TXDLVTXHU
SUiWLFDVGHFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVYLVDQGRSURWHomRFRQWUDRVFLODo}HV
VLJQLILFDWLYDV HP PRHGD HVWUDQJHLUD WD[DV GH MXURV H RXWURV ULVFRV VHQGR TXH RV QHJyFLRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSRU
VXDVH[SRVLo}HVEHPFRPRSRUHYHQWXDLVIDOKDVQHVVDVSUiWLFDVGHKHGJH
Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem causar
efeitos adversos para a Companhia.
$&RPSDQKLDpRXSRGHYLUDVHUUpHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLVQDVHVIHUDV
FtYHOFULPLQDOWULEXWiULDDPELHQWDOHWUDEDOKLVWDFXMRVUHVXOWDGRVSRGHPVHUGHVIDYRUiYHLV(P
GHGH]HPEURGHPRQWDQWHHQYROYLGRQRVSURFHGLPHQWRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLV
GRVTXDLVD&RPSDQKLDpSDUWHSDVVLYDHUDGH5PLOK}HVGRVTXDLV L 5PLOK}HV
FRUUHVSRQGLDPDSURFHGLPHQWRVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOj&RPSDQKLD LL 5
PLOK}HVDSURFHGLPHQWRVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHO
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$ &RPSDQKLD WDPEpP HVWi VXMHLWD D SURFHVVRV MXGLFLDLV UHODFLRQDGRV D QHJOLJrQFLD PpGLFD GRV
PpGLFRVDXW{QRPRVHSURILVVLRQDLVLQGHSHQGHQWHVTXHXWLOL]DPVXDVLQVWDODo}HVUHVSRQVDELOLGDGH
FLYLO JHUDO H RXWUDV Do}HV OHJDLV WDLV FRPR TXHVW}HV WUDEDOKLVWDV UHODFLRQDGDV D LQVDOXEULGDGH H
SHULFXORVLGDGHGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
'HFLV}HV FRQWUiULDV DRV VHXV LQWHUHVVHV DRV LQWHUHVVHV GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HRX GH VHX
DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX DLQGD DRV VHXV SURJQyVWLFRV GH SHUGD SRGHUmR UHSUHVHQWDU SHUGDV
ILQDQFHLUDVHLPSHGLUDUHDOL]DomRGHVHXVSURMHWRVFRQIRUPHLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVSRGHQGRDIHWDU
DGYHUVDPHQWHVXDUHSXWDomRVHXVQHJyFLRVRXUHVXOWDGRVILQDQFHLURHRSHUDFLRQDLV2YDORUGDV
SURYLV}HVIHLWDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRRVYDORUHVHVWLPDGRVGHSHUGD LQFOXLQGRRVYDORUHV
SUHYLVWRVSDUDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRVVXELWHQV³9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV´GRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD SRGHUmRVHULQIHULRUHVDRYDORUWRWDOGDVFRQGHQDo}HVUHIHUHQWHV
DRVSURFHVVRVFLWDGRVDFLPD
'DPHVPDIRUPDXPRXPDLVGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVVmRHRXSRGHPYLUDVHUUpXVHPSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLVQDVHVIHUDVFtYHOFULPLQDOWULEXWiULDDPELHQWDOHWUDEDOKLVWDFXMD
LQVWDXUDomRHRXUHVXOWDGRVSRGHPDIHWiORVQHJDWLYDPHQWHHVSHFLDOPHQWHVHIRUHPSURFHVVRVGH
QDWXUH]DFULPLQDOHYHQWXDOPHQWHLPSRVVLELOLWDQGRRVDRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
RXUHVWULQJLQGRDFDSDFLGDGHGHREWHQomRGHILQDQFLDPHQWRMXQWRDHVWHVS~EOLFRVRTXHSRGHUi
FDXVDU HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QD UHSXWDomR QRV VHXV QHJyFLRV RX QRV VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLURV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV DFHUFD GDV Do}HV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV H
DUELWUDLVUHOHYDQWHVYLGHLWHQVDHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia pode ser responsabilizada por demandas judiciais envolvendo suas unidades
de atendimento.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDSURFHVVRVMXGLFLDLVSRUQHJOLJrQFLDLPSUXGrQFLDRXLPSHUtFLDPpGLFD
UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOJHUDOHRXWUDVDo}HVOHJDLVUHVXOWDQWHVGRVVHUYLoRVKRVSLWDODUHVSUHVWDGRV
$OJXQV GHVVHV SURFHVVRV MXGLFLDLV SRGHP HQYROYHU PRQWDQWHV H[SUHVVLYRV H FXVWRV GH GHIHVD
VLJQLILFDWLYRV (VVH ULVFR IRL DXPHQWDGR SHOD SDQGHPLD GH &29,' WHQGR HP YLVWD TXH D
&RPSDQKLDFRPRSUHVWDGRUDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVDWHQGHHPVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVSHVVRDV
TXHSRVVLYHOPHQWHWLYHUDPFRQWDWRFRPRYtUXVHRXTXHHVWHMDPFRQWDPLQDGDVSHOR&29,'$
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV PHGLGDV GH VHJXUDQoD LPSOHPHQWDGDV SDUD HYLWDU D
GLVVHPLQDomRGRYtUXVHDFRQWDPLQDomRGHVHXVIXQFLRQiULRVHSDFLHQWHVIRUDPHFRQWLQXDUmRVHQGR
WRWDOPHQWHHIHWLYDVRTXHSRGHUHVXOWDUHPSURFHVVRVMXGLFLDLVFRQWUDHOD
$OpPGLVVRHVVHVSURFHVVRVMXGLFLDLVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDH
FRQVHTXHQWHPHQWHQDVXDEDVHGHSDFLHQWHV$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHURUHVXOWDGRGHWDLV
SURFHVVRV MXGLFLDLV RX RV HIHLWRV TXH DSXUDo}HV HP WDLV SURFHVVRV MXGLFLDLV SRGHP WHU VREUH D
&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHDLQGDGHFLGLUHQFHUUDUGHWHUPLQDGRVSURFHVVRVMXGLFLDLVSRUPHLR
GDFHOHEUDomRGHDFRUGRVMXGLFLDLVRVTXDLVSRUVXDYH]SRGHPHQYROYHUPRQWDQWHVVLJQLILFDWLYRV
7DLV SURFHVVRV MXGLFLDLV SRGHP WHU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR HP VXDV RSHUDo}HV EHP FRPR
LPSDFWDUVXEVWDQFLDOPHQWHDVXDUHSXWDomRFDXVDUXPDUHGXomRQRQ~PHURGHSDFLHQWHVDWHQGLGRV
SHOD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Decisões desfavoráveis em ações relacionadas a terceirização de serviços médicos e
terceirização de mão-de-obra da Companhia podem afetá-la negativamente.
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD WHUFHLUL]D DOJXPDV GH VXDV DWLYLGDGHV
LQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDSRUH[HPSORVHUYLoRVGHODYDQGHULDEDQFRGHVDQJXHHDQDWRPLD
SDWROyJLFD
$WHUFHLUL]DomRGHDWLYLGDGHVILPpDXWRUL]DGDSHODOHJLVODomRWUDEDOKLVWDEUDVLOHLUDHVSHFLILFDPHQWH
SHOD/HLQGHGHPDUoRGH /HL 'HDFRUGRFRPD/HLDVRFLHGDGH
FRQWUDWDQWH GH XP SUHVWDGRU GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGR p VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHO SHOR
SDJDPHQWRGDVYHUEDVHLQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDVQmRSDJDVSRUWDOSUHVWDGRUGHVHUYLoRVDVHX
HPSUHJDGR
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$GLFLRQDOPHQWHHPGHDJRVWRGHR6XSUHPR7ULEXWDO)HGHUDOUHFRQKHFHXHPSURFHVVR
FRPUHSHUFXVVmRJHUDODOHJDOLGDGHGHWHUFHLUL]DomRGHTXDOTXHUDWLYLGDGHPHVPRDQWHULRUPHQWHj
/HLPDQWHQGRDUHVSRQVDELOLGDGHVXEVLGLiULDGDVRFLHGDGHFRQWUDWDQWHSHORSDJDPHQWRGDV
YHUEDVHLQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDVQmRSDJDVSHORSUHVWDGRUGHVHUYLoRVDVHXHPSUHJDGR
$OpP GLVVR FDVR YHULILTXHP D H[LVWrQFLD GH VXERUGLQDomR RX UHODFLRQDPHQWR GLUHWR HQWUH D
&RPSDQKLD H RV HPSUHJDGRV GRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV PpGLFRV DXW{QRPRV RV
WULEXQDLV WUDEDOKLVWDV SRGHUmR UHFRQKHFHU D H[LVWrQFLD GH YtQFXOR HPSUHJDWtFLR GLUHWR HQWUH D
&RPSDQKLD H WDLV WUDEDOKDGRUHV SDVVDQGR D &RPSDQKLD D VHU VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO SHOR
SDJDPHQWRGDVUHVSHFWLYDVYHUEDVHLQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDVRTXHSRGHUHVXOWDUHPFRQWLQJrQFLDV
TXHSRGHPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
$&RPSDQKLDpSDUWHGHSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDV
TXHHPGHGH]HPEURGHPRQWDYDPRVDOGRSURYLVLRQDGRGH5PLOK}HV8PUHVXOWDGR
DGYHUVR HP WDLV SURFHGLPHQWRV SRGH UHVXOWDU HP SHUGDV HP PRQWDQWHV VLJQLILFDWLYRV SDUD D
&RPSDQKLDDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHUHSXWDomR$GLFLRQDOPHQWHD
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH QRYDV OHLV UHJXODPHQWRV RX SROtWLFDV JRYHUQDPHQWDLV TXH
SURtEDP UHVWULQMDP RX WRUQHP PDLV GLItFLO D WHUFHLUL]DomR GH VHUYLoRV SHOD &RPSDQKLD LQFOXLQGR
VHUYLoRVPpGLFRVQmRVHUmRLPSOHPHQWDGRVQRIXWXUR
&DVRD&RPSDQKLDWHQKDGHFHOHEUDUFRQWUDWRVGHWUDEDOKRFRPRVPpGLFRVTXHSUHVWDPVHUYLoRV
HPVHXVKRVSLWDLVGHIRUPDDXW{QRPDSRUPHLRGHSHVVRDVMXUtGLFDVRXRXWURVFRODERUDGRUHVTXH
DWXDOPHQWH SUHVWDP VHUYLoRV SRU PHLR GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV VHXV QHJyFLRV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPVHUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
A perda de membros da alta administração da Companhia, ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a
Companhia.
$ FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH PDQWHU VXD SRVLomR FRPSHWLWLYD GHSHQGH HP ODUJD HVFDOD GRV
VHUYLoRVGDVXDDOWDDGPLQLVWUDomR$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiVXFHVVRHPDWUDLUH
PDQWHU SHVVRDO TXDOLILFDGR SDUD LQWHJUDU D VXD DOWD DGPLQLVWUDomR H DFRPSDQKDU R ULWPR GH
FUHVFLPHQWR$SHUGDGRVVHUYLoRVGHTXDOTXHUGRVPHPEURVGHVXDDOWDDGPLQLVWUDomRLQFOXVLYH
HPYLUWXGHGDLQDELOLWDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVGHFRUUHQWHGHHYHQWXDLVSURFHVVRVRXDLQFDSDFLGDGH
GD&RPSDQKLDGHDWUDLUHPDQWHUSHVVRDODGLFLRQDOSDUDLQWHJUiODSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWHHPVHXVQHJyFLRVQDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Imóveis, equipamentos e suprimentos utilizados pela Companhia podem ser objeto de
expropriação e/ou requisição administrativa unilateral pelo Poder Público.
,PyYHLV HTXLSDPHQWRV VXSULPHQWRV VHUYLoRV H RXWURV EHQV XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD SRGHP VHU
WRWDORXSDUFLDOPHQWHH[SURSULDGRVHRXUHTXLVLWDGRVSRUDWRXQLODWHUDOGDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV
EUDVLOHLUDV HP UD]mR GH LQWHUHVVH H XWLOLGDGH S~EOLFRV FRPR SRU H[HPSOR SDUD DWHQGHU FULVHV GH
VD~GHS~EOLFDFRPRDFULVHGHVD~GHS~EOLFDGHFRUUHQWHGDSDQGHPLDGH&29,'
$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHDGTXLULURXORFDOL]DULPyYHLVHTXLSDPHQWRVHRXVXSULPHQWRV
VXEVWLWXWRVDGHTXDGRVSDUDVXDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRVHQGRWDPEpPSRVVtYHOTXHDDTXLVLomR
RX ORFDOL]DomR GRV LPyYHLV HTXLSDPHQWRV HRX VXSULPHQWRV VXEVWLWXWRV VHMD PRURVD RX RFRUUD D
SUHoRVHOHYDGRVRTXHSRGHUHVXOWDUQDLQWHUUXSomRSDUFLDORXWRWDOGHVXDVDWLYLGDGHVHRXDXPHQWR
GRV FXVWRV DVVRFLDGRV $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL FRQWUROH VREUH D IRUPD GH
SDJDPHQWR SRU SDUWH GD DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO SHORV EHQV H VHUYLoRV H[SURSULDGRV HRX
UHTXLVLWDGRV TXH SRGHP QmR VHU VXILFLHQWHV SDUD FRPSHQVDU DGHTXDGDPHQWH D &RPSDQKLD SRU
WRGDVDVSHUGDVUHODFLRQDGDVTXHYHQKDDLQFRUUHURTXHSRGHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVHXIOX[R
GHFDL[DHFRQVHTXHQWHPHQWHDRSHUDomRHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WUDPLWD QD &kPDUD GRV 'HSXWDGRV R 3URMHWR GH /HL
 Mi DSURYDGR SHOR 6HQDGR )HGHUDO TXH GLVS}H VREUH R XVR FRPSXOVyULR SHORV HQWHV
IHGHUDWLYRVGHOHLWRVGLVSRQtYHLVGHSUHVWDGRUHVSULYDGRVGHVHUYLoRVGHVD~GHFRPRD&RPSDQKLD
SDUDLQWHUQDomRGHSDFLHQWHVDFRPHWLGRVGHVtQGURPHDJXGDUHVSLUDWyULDJUDYHRXFRPVXVSHLWDRX
FRP GLDJQyVWLFR GH &29,' QR FDVR GD QmR GLVSRQLELOLGDGH GH OHLWRV S~EOLFRV H[LVWHQWHV QD
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UHJLmR &DVR WDO SURMHWR GH OHL DVVLP FRPR HYHQWXDLV RXWURV SURMHWRV VLPLODUHV RX PHGLGDV
VHPHOKDQWHVVHMDPDSURYDGRVSHOR3RGHU([HFXWLYRRXSHOR&RQJUHVVR1DFLRQDODFDSDFLGDGHGH
DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD SRGH VHU FRPSURPHWLGD R TXH SRGH LPSDFWDU VXD SDUWLFLSDomR GH
PHUFDGRHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
A Companhia pode falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar
impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados
operacionais e financeiros e sobre a cotação de suas ações ordinárias.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDHQWUHRXWUDVj/HLQ ³/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ j
/HL Q ³/HL $QWLFRUUXSomR´  j /HLQ ³/HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH
'LQKHLUR´ j/HL$PHULFDQD$QWLFRUUXSomRQR([WHULRUGH U.S. Foreign Corrupt Practices Act
of 1977³)&3$´ $VVDQo}HVDSOLFDGDVFRPEDVHHPWDLVOHLVLQFOXHPPXOWDVUHVVDUFLPHQWRRX
UHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRSHUGLPHQWRGHEHQVGLUHLWRVHYDORUHVLOLFLWDPHQWHREWLGRVVXVSHQVmR
RXLQWHUGLomRSDUFLDOGHDWLYLGDGHVSURLELomRGHOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHU
EHQHItFLRV RX LQFHQWLYRV ILVFDLV RX FUHGLWtFLRV DOpP GH SXEOLFDomR H[WUDRUGLQiULD GD GHFLVmR
FRQGHQDWyULD HP PHLRV GH FRPXQLFDomR GH JUDQGH FLUFXODomR VDQo}HV HVWDV TXH VH DSOLFDGDV
SRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVDLPDJHPHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPRD
FRWDomRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDV
$ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH SUHYHQLU RX GHWHFWDU L  YLRODo}HV j /HL GH ,PSURELGDGH
$GPLQLVWUDWLYD /HL $QWLFRUUXSomR /HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR RX OHLV VLPLODUHV LL 
RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV IUDXGXOHQWRV H GHVRQHVWRV SRU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVHPSUHJDGRVRXWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDUHSUHVHQWiODRX LLL RXWUDVRFRUUrQFLDV
GHFRPSRUWDPHQWRVQmRFRQGL]HQWHVFRPSULQFtSLRVpWLFRVTXHSRVVDPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVXD
UHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRDFRWDomRGHVXDV
Do}HV RUGLQiULDV $ &RPSDQKLD WDPEpP SRGH YLU D VHU VROLGDULDPHQWH UHVSRQVDELOL]DGD SHOR
SDJDPHQWRGHPXOWDHUHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVj/HL
$QWLFRUUXSomR SRU VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV FRQWURODGDV FROLJDGDV RX FRQVRUFLDGDV TXH
QHVVHFDVRSRGHULDPDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
HUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXDFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDVGH
IRUPDQHJDWLYD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDYLRODo}HVGHVHXFyGLJRGHFRQGXWDpWLFDGDVOHLV
PHQFLRQDGDVDFLPDHOHJLVODomRFRUUHODWDHPGHFRUUrQFLDGHFRQGXWDQRVQHJyFLRVHRFRUUrQFLDV
GH FRPSRUWDPHQWR IUDXGXOHQWR H GHVRQHVWR SRU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV
HPSUHJDGRVHWHUFHLURVTXHDJHPHPVHXQRPH
$ H[LVWrQFLD GH TXDLVTXHU LQYHVWLJDo}HV LQTXpULWRV RX SURFHVVRV GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD RX
MXGLFLDO UHODFLRQDGRV j YLRODomR GH TXDOTXHU GHVWDV OHLV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRFRQWURODGRUHVIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURVTXHDJHPHPQRPHGD&RPSDQKLDSRGHP
UHVXOWDUHP L PXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFLYLOHSHQDO LL SHUGDGHOLFHQoDV
RSHUDFLRQDLV FRP D GHFRUUHQWH UHVSRQVDELOL]DomR VXEVLGLiULD RX VROLGiULD GD &RPSDQKLD LLL 
SURLELomR RX VXVSHQVmR GH QRVVDV DWLYLGDGHV HRX LY  SHUGD GH GLUHLWRV GH FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD RX GR GLUHLWR GH UHFHEHU HYHQWXDLV LQFHQWLYRV RX EHQHItFLRV ILVFDLV RX
TXDLVTXHU ILQDQFLDPHQWRV H UHFXUVRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD 3RU FRQVHJXLQWH WRGDV HVVDV
FLUFXQVWkQFLDVSRGHUmRRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHDQRVVDUHSXWDomREHPFRPR
VREUHQRVVDVRSHUDo}HVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
6HD&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURVDJLQGRRXQmRHP
VHX QRPH YLHUHP D VHU DVVRFLDGRV RX PHVPR DFXVDGRV GH HVWDUHP DVVRFLDGRV RX GH HVWDUHP
HQYROYLGRV HP FDVRV GH FRUUXSomR GH IRUPD GLUHWD RX LQGLUHWD RV QHJyFLRV H D UHSXWDomR GD
&RPSDQKLD SRGHUmR VHU QHJDWLYDPHQWH DIHWDGRV HRX D &RPSDQKLD SRGHUi VHU VXMHLWD D PXOWDV
VDQo}HV HRX REULJDo}HV OHJDLV SRGHQGR TXDOTXHU XPD GHODV WHU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDFRQGLomRILQDQFHLUDDVVXDVSHUVSHFWLYDVHDFRWDomR
GDVDo}HVGD&RPSDQKLD
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A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas
substanciais.
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVFREHUWXUDVGDVVXDVDSyOLFHVGHVHJXURVHMDPDGHTXDGDV
EHPFRPRVHHVWDUmRGLVSRQtYHLVRXVHUmRVXILFLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVGDQRVGHFRUUHQWHVGH
VLQLVWURV UHODFLRQDGRV D ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR H[LVWHP
GHWHUPLQDGRV WLSRV GH ULVFRV TXH SRGHP QmR HVWDU FREHUWRV SRU VXDV DSyOLFHV WDLV FRPR
H[HPSOLILFDWLYDPHQWHJXHUUDFDVRIRUWXLWRDWDTXHVFLEHUQpWLFRVYLRODomRjSURWHomRGHGDGRVGH
FOLHQWHVHFRODERUDGRUHVIRUoDPDLRURXLQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHTXDQGRGRYHQFLPHQWRGHVXDVDWXDLVDSyOLFHVGHVHJXUR
HODFRQVHJXLUiUHQRYiODVHPWHPSRDQWHULRUjHYHQWXDLVGDQRVDSOLFiYHLVHHPWHUPRVVXILFLHQWHV
HIDYRUiYHLVSDUDD&RPSDQKLD6LQLVWURVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRVSRUVXDVDSyOLFHVFRQWUDWDGDV
RXDLPSRVVLELOLGDGHGHUHQRYDomRGHDSyOLFHVGHVHJXURVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLDRXVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, que pode ser obtido por meio
da emissão de ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por
elas, o que poderá resultar na diminuição do valor de nossas ações e em uma diluição da
participação do investidor no capital social da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHYLUDWHUTXHFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLV1DKLSyWHVHGHILQDQFLDPHQWRVS~EOLFRV
RXSULYDGRVQmRHVWDUHPGLVSRQtYHLVRXFDVRDVVLPGHFLGDPRVDFLRQLVWDVWDLVUHFXUVRVDGLFLRQDLV
SRGHUmRVHUREWLGRVSRUPHLRGHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO$REWHQomRGHUHFXUVRVSHOD&RPSDQKLD
SRUPHLRGDHPLVVmRGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHUiUHVXOWDUHP
DOWHUDomRQDTXDQWLGDGHGHDo}HVHPFLUFXODomRHQRSUHoRGDVDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHQD
GLOXLomR GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GRV UHIHULGRV DFLRQLVWDV TXH SRGHUmR SDVVDU D WHU PHQRU
SDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRVHPHQRUSRGHUGHLQIOXrQFLDQDVGHFLV}HVWRPDGDVSHOD
&RPSDQKLD
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares de ações.
'HDFRUGRFRPRVHXHVWDWXWRVRFLDOD&RPSDQKLDGHYHSDJDUDRVDFLRQLVWDVQRPtQLPRGH
OXFUROtTXLGRDQXDOFDOFXODGRHDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVVREDIRUPD
GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR 2 OXFUR OtTXLGR SRGH VHU FDSLWDOL]DGR XWLOL]DGR SDUD
FRPSHQVDUSUHMXt]RFRQVWLWXLUUHVHUYDVRXUHWLGRQRVWHUPRVSUHYLVWRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV H SRGH QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR SDUD R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO
SUySULR$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSHUPLWHTXHXPDFRPSDQKLDDEHUWDFRPRD
&RPSDQKLDVXVSHQGDDGLVWULEXLomRREULJDWyULDGHGLYLGHQGRVHPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDOFDVR
R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQIRUPH j $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD TXH D GLVWULEXLomR VHULD
LQFRPSDWtYHO FRP D VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD 1HVVHV FDVRV RV DGPLQLVWUDGRUHV GDV
&RPSDQKLD GHYHUmR HQFDPLQKDU j &90 GHQWUR GH  FLQFR  GLDV GD UHDOL]DomR GD DVVHPEOHLD
H[SRVLomRMXVWLILFDGDGDQmRGLVWULEXLomRGRVGLYLGHQGRVREULJDWyULRV&DVRTXDOTXHUGHVWHVHYHQWRV
RFRUUDRVDFLRQLVWDVSRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
$ &RPSDQKLD p SDUWH HP FRQWUDWRV ILQDQFHLURV TXH SRVVXHP FOiXVXODV TXH SRGHP UHVXOWDU HP
UHVWULomR TXDQWR D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH DV UHVWULo}HV j
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVYLGHLWHQVI LY GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRLQFLGHQWH
VRERSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOSRGHUiVHUUHYLVWDHWDQWR
RVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUDVHUWULEXWDGRVHQRFDVRGRVMXURV
VREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXURLPSDFWDQGRRYDORUOtTXLGRDVHUUHFHELGR
SHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
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Os requisitos a serem observados pela Companhia após sua abertura de capital exigirão a
aplicação de recursos significativos e atenção da administração.
$SyVDFRQFOXVmRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGDVDo}HVGHVXDHPLVVmRD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDD
GHWHUPLQDGDVUHJUDVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOjVFRPSDQKLDVDEHUWDVQR%UDVLOLQFOXLQGRUHJUDVHUHJXODPHQWRVH[SHGLGRVSHOD&90H
SHOD%7DLVUHJUDVHUHJXODPHQWRVSRGHUmRDXPHQWDURVFXVWRVGD&RPSDQKLDFRPFRQIRUPLGDGH
OHJDO FRQWiELO H ILQDQFHLUD H WRUQDU DOJXPDV DWLYLGDGHV PDLV GHPRUDGDV H FXVWRVDV $ WtWXOR
H[HPSOLILFDWLYRWDLVUHJUDVHUHJXODPHQWRVSRGHPWRUQDUPDLVGLItFLOHPDLVFXVWRVDDREWHQomRRX
UHQRYDomR GH VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH GRV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H D
&RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D DFHLWDU OLPLWHV H FREHUWXUD GH DSyOLFHV UHGX]LGRV RX LQFRUUHU HP
FXVWRVVXEVWDQFLDLVSDUDPDQWHUDFREHUWXUDLJXDORXVHPHOKDQWH
1RYDV UHJUDV H UHJXODPHQWRV UHODFLRQDGRV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV UHODWyULRV FRQWUROHV
ILQDQFHLURV H JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD TXH SRGHP VHU DGRWDGRV SHOD &90 % RX RXWURV yUJmRV
UHJXODGRUHV RX DXWRUUHJXODGRUHV SRGHP UHVXOWDU HP XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QRV FXVWRV GD
&RPSDQKLD R TXH SRGHULD DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
(VVDVQRYDVREULJDo}HVWDPEpPH[LJLUmRDWHQomRVXEVWDQFLDOGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH
SRGHUmRGLOXLUDDWHQomRGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPVHXVQHJyFLRV(VVHV
DXPHQWRVGHFXVWRVHRGHVYLRGDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRSRGHPDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWH
RVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode não ser capaz de manter as cotas mínimas estipuladas para contratação
de pessoas com deficiência e/ou aprendizes.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOEHPFRPRjUHJXODPHQWDomRGH
GLYHUVRVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVLQFOXVLYHFRPUHODomRjREULJDomRGHFXPSULUFRWDVPtQLPDVGH
FRQWUDWDomRGHSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDHRXGHDSUHQGL]HV$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GH
DWHQGHUWDLVFRWDVPtQLPDVHPVXDLQWHJUDOLGDGH2HYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGDVQRUPDVDSOLFiYHLV
SRGHUiDFDUUHWDUGHQWUHRXWUDVFRQVHTXrQFLDVDDSOLFDomRGHVDQo}HVUHVXOWDQGRSRUWDQWRHP
HIHLWRVDGYHUVRVVREUHDLPDJHPHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRWHQFLDOPHQWHDIHWDQGRGHIRUPD
QHJDWLYDVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
A incapacidade da Companhia ou falha em proteger os seus ativos de propriedade intelectual
contra violações de terceiros poderá afetar negativamente a Companhia.
3UREOHPDV UHODFLRQDGRV j SURWHomR GH DWLYRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GD &RPSDQKLD
HVVHQFLDOPHQWHPDUFDVHQRPHVHGRPtQLRSRGHPDIHWDUD&RPSDQKLDQHJDWLYDPHQWH
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VXD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO QmR VHUi YLRODGD QHP TXH RV
UHJLVWURVMiFRQFHGLGRVQmRVHUmRREMHWRGHSHGLGRGHQXOLGDGHSRUSDUWHGHWHUFHLURVWDQWRQDHVIHUD
DGPLQLVWUDWLYDTXDQWRQDHVIHUDMXGLFLDO
(YHQWRVFRPRRLQGHIHULPHQWRGHILQLWLYRGHVHXVSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFDSHUDQWHR,QVWLWXWR
1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ,13, RXDLQGDRXVRLQGHYLGRRXQmRDXWRUL]DGRGDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVGD&RPSDQKLDSRGHPGLPLQXLURYDORUGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDUHSXWDomR
+iWDPEpPRULVFRDLQGDTXHSRURPLVVmRGHD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUUHQRYDURUHJLVWURGH
DOJXPDGHVXDVPDUFDVHPWHPSRKiELORXGHTXHRVVHXVFRQFRUUHQWHVFRQWHVWHPRXLQYDOLGHP
TXDLVTXHUPDUFDVH[LVWHQWHVRXIXWXUDVUHJLVWUDGDVRXOLFHQFLDGDVSHOD&RPSDQKLD
$LQGD RV PpWRGRV H HTXLSDPHQWRV DSOLFDGRV SHOD &RPSDQKLD HP VXDV DWLYLGDGHV SRGHP VHU
TXHVWLRQDGRV SRU WHUFHLURV DOHJDQGR YLRODomR GH GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO SRGHQGR GDU
LQtFLRDGLVSXWDVHRXOLWtJLRVUHODFLRQDGRVDDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOTXHDLQGDVHPPpULWR
SRGHPVHURQHURVRVHGHPRUDGRVHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDGHYLGRj
LQFHUWH]DGHOLWtJLRVVREUHRDVVXQWR
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1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV PHGLGDV DGRWDGDV SDUD SURWHJHU RV VHXV
GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO VHUmR VXILFLHQWHV RX TXH WHUFHLURV QmR LQIULQJLUmR RX VH
DSURSULDUmRLQGHYLGDPHQWHGRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLD
A Companhia pode ser acusada de infração a direitos de propriedade intelectual de terceiros.
&RPR D &RPSDQKLD XWLOL]D SURSULHGDGHV LQWHOHFWXDLV SDUD VHXV QHJyFLRV FOLHQWHV
DXWRULGDGHVyUJmRVUHJXODWyULRVRXRXWURVWHUFHLURVSRGHPDOHJDUTXHD&RPSDQKLDHVWiLQIULQJLQGR
GLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVID]HQGRFRPTXHD&RPSDQKLDSDVVHDRFXSDUR
SRORSDVVLYRGHHYHQWXDOOLWtJLRFtYHORXFULPLQDOUHODFLRQDGRjSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUGDQRVUHODFLRQDGRVjVXDUHSXWDomRHLPDJHPHSRGHVHU
TXH WHQKD TXH DORFDU UHFXUVRV VLJQLILFDWLYRV SDUD D GHIHVD GH VHXV LQWHUHVVHV HP HYHQWXDLV
SURFHVVRV UHODFLRQDGRV DR WHPD &DVR D &RPSDQKLD WHQWH REWHU OLFHQoDV GH WDLV WHUFHLURV SDUD
FHVVDU TXDLVTXHU GLVSXWDV QmR Ki FRPR JDUDQWLU TXH WDLV OLFHQoDV HVWDUmR GLVSRQtYHLV SDUD D
&RPSDQKLDHPWHUPRVDFHLWiYHLVHPFXMRFDVRD&RPSDQKLDSRGHWHUTXHDOWHUDUVXDVPDUFDVRX
PXGDUVXDIRUPDGHRSHUDomR
$GHPDLV D &RPSDQKLD XWLOL]D VRIWZDUHV GH WHUFHLURV OLFHQFLDGRV FDVR WDLV OLFHQoDV VHMDP
FRQWHVWDGDVRXFRQVLGHUDGDVLQYiOLGDVSRUPHLRGHGHFLV}HVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLV
GHILQLWLYDVD&RPSDQKLDSRGHQmRPDLVWHUDDXWRUL]DomRSDUDXWLOL]DUWDLVWHFQRORJLDV
4XDOTXHU LQIUDomR D GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH WHUFHLURV SRGH WHU XP HIHLWR PDWHULDO
DGYHUVRQRVQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Se a Companhia não conseguir manter sua cultura, qualidade e sua marca no processo de
expansão, suas operações poderão ser adversamente afetadas.
1DPHGLGDHPTXHD&RPSDQKLDH[SDQGHVHXVQHJyFLRVSRGHVHULQFDSD]GHLGHQWLILFDUFRQWUDWDU
HPDQWHUWUDEDOKDQGRQD&RPSDQKLDXPQ~PHURVXILFLHQWHGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHDOLQKDGRV
jVXDFXOWXUDFRUSRUDWLYD7DOIDOKDSRGHULDUHVXOWDUHPXPDSLRUDHPVHXDWHQGLPHQWRDRFOLHQWHH
FRQVHTXHQWHPHQWHHPXPHQIUDTXHFLPHQWRGDPDUFD2LQVXFHVVRHPPDQWHUWDOFXOWXUDTXDOLGDGH
HPDUFDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Os negócios da Companhia dependem, em grande medida, da reputação de sua marca junto
aos clientes, fornecedores e à comunidade médica das regiões em que atua.
$ UHSXWDomR GD &RPSDQKLD DVVRFLDGD j PDUFD 0DWHU 'HL p IXQGDPHQWDO SDUD D DWUDomR H
PDQXWHQomR GH IRUQHFHGRUHV H FOLHQWHV 4XDLVTXHU LQFLGHQWHV TXH UHGX]DP D FRQILDQoD GH VHXV
FOLHQWHVVHMDPSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVGRVIRUQHFHGRUHVHGDFRPXQLGDGHPpGLFDFRPUHODomR
j HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD H j SUHVWDomR GH VHXV VHUYLoRV FRP TXDOLGDGH GLIHUHQFLDGD SRGHP
UHGX]LU GH IRUPD VLJQLILFDWLYD R VHX YDORU 6H RV FOLHQWHV IRUQHFHGRUHV H D FRPXQLGDGH PpGLFD
SHUFHEHUHPRXH[SHULPHQWDUHPXPDUHGXomRQDTXDOLGDGHGRVHUYLoRGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHU
IRUPDDFUHGLWDUHPTXHD&RPSDQKLDQmRSURSRUFLRQDXPDH[SHULrQFLDFRQVLVWHQWHPHQWHSRVLWLYD
RVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGRVGHIRUPDDGYHUVD$PDQXWHQomRGDUHSXWDomRGD
&RPSDQKLD GHSHQGH GLUHWDPHQWH GH VXD FDSDFLGDGH GH FRQWLQXDU D RIHUHFHU VHUYLoRV GH DOWD
TXDOLGDGH (P UD]mR GLVVR FDVR D &RPSDQKLD WHQKD VXD FDSDFLGDGH GH RIHUHFHU VHUYLoRV FRP
TXDOLGDGHGLIHUHQFLDGDDIHWDGDHRXQmRVHMDFDSD]GHPDQWHUDUHSXWDomRGHVXDPDUFDSHUDQWHD
VRFLHGDGH FRPR XP WRGR RV VHXV QHJyFLRV H FRQVHTXHQWHPHQWH R YDORU GH PHUFDGR GH VXDV
Do}HVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Um mercado de negociação ativo e líquido para as ações da Companhia poderá não se
desenvolver, limitando a capacidade de seus acionistas venderem as ações pelo preço e no
momento desejados.
2PHUFDGREUDVLOHLURpVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRHSRWHQFLDOPHQWHPDLVYROiWLOTXHRV
PHUFDGRVGHDo}HVQRV(VWDGRV8QLGRVHHPRXWURVSDtVHVGHVHQYROYLGRV2VLQYHVWLPHQWRVHP
YDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVQRPHUFDGREUDVLOHLURHVWmRVXMHLWRVDGHWHUPLQDGRVULVFRVWDLVFRPR
PXGDQoDV QRV DPELHQWHV UHJXODWyULR ILVFDO VRFLDO HFRQ{PLFR H SROtWLFR ORFDO H JOREDO (VVDV
FDUDFWHUtVWLFDV GH PHUFDGR SRGHUmR DIHWDU R SUHoR H OLTXLGH] GDV Do}HV GD &RPSDQKLD H OLPLWDU
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VLJQLILFDWLYDPHQWHDFDSDFLGDGHGRVWLWXODUHVGDVDo}HVGHVXDHPLVVmRGHFRQVWiODVDRSUHoRH
QDV GDWDV GHVHMDGRV 2 YDORU GH PHUFDGR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD SRGHUi WDPEpP YDULDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHSRUGLYHUVDVUD]}HVLQFOXLQGRRV)DWRUHVGH5LVFRDSUHVHQWDGRVQHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
A necessidade de captação de recursos adicionais pela Companhia por meio de emissão de
ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações poderá diluir a
participação acionária dos investidores na Companhia ou não ser economicamente
satisfatória.
$&RPSDQKLDSRGHSUHFLVDUFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURDVHUHPREWLGRVLQFOXVLYHSRUPHLR
GH HPLVV}HV S~EOLFDV RX SULYDGDV GH Do}HV RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX
SHUPXWiYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$REWHQomRGHUHFXUVRVSHOD&RPSDQKLDSRU
PHLR GD HPLVVmR GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SRGHUi UHVXOWDU HP
DOWHUDomRQDTXDQWLGDGHGHDo}HVHPFLUFXODomRHQRSUHoRGDVDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHQD
GLOXLomR GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GRV UHIHULGRV DFLRQLVWDV TXH SRGHUmR SDVVDU D WHU PHQRU
SDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRVHPHQRUSRGHUGHLQIOXrQFLDQDVGHFLV}HVWRPDGDVSHOD
&RPSDQKLD FDVR HVWHV QmR H[HUoDP SRU TXDOTXHU PRWLYR RV VHXV GLUHLWRV GH SUHIHUrQFLD QD
VXEVFULomRGHQRYDVDo}HVHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGHWDLVQRYDVRIHUWDVGHDo}HVSDUDREWHQomR
GHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXUR
8PDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHP
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRGH VHU UHDOL]DGD LQFOXVLYH FRP D H[FOXVmR GR GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLD GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD REVHUYDGRV RV UHTXLVLWRV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV
SRGHQGRUHVXOWDUQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVVHXVDFLRQLVWDVQRFDSLWDOVRFLDO$&RPSDQKLDQmR
SRGHDVVHJXUDUDGLVSRQLELOLGDGHGHFDSLWDODGLFLRQDORXDLQGDTXHDVFRQGLo}HVGHFDSWDomRVHUmR
HFRQRPLFDPHQWHVDWLVIDWyULDV$IDOWDGHDFHVVRDFDSLWDODGLFLRQDOHPFRQGLo}HVVDWLVIDWyULDVHR
DXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDRTXHSRGHYLU
D SUHMXGLFDU D SHUIRUPDQFH GDV VXDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
FRQVHTXHQWHPHQWHDFRWDomRGHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar excessivamente
vinculados à cotação de ações de nossa emissão, uma vez que podem vir a participar de plano
de opção de compra de ações. 
$ &RPSDQKLD SRVVXL XP SODQR GH RXWRUJD GH RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV DSURYDGR SHOD QRVVD
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGH 1RkPELWRGHWDOSODQRRV
DGPLQLVWUDGRUHVHH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDWRUQDPVHSDUWLFLSDQWHVGHSURJUDPDVGHRXWRUJDGH
RSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVFXMRSRWHQFLDOJDQKRSDUDVHXVSDUWLFLSDQWHVHVWiYLQFXODGRDRPDLRU
YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
(PGHPDUoRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXRSULPHLURSURJUDPD
GHRXWRUJDGHRSo}HVQRkPELWRGRSODQRHRXWRUJRXXPWRWDOGH WUrVPLOK}HVVHWHFHQWRV
HQRYHQWDHVHLVPLOTXDWURFHQWRVHQRYHQWDHVHLV RSo}HVDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHPGHDEULO
GH
2 IDWR GRV DGPLQLVWUDGRUHV H H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD YLUHP D SDUWLFLSDU GH SODQR GH RSomR GH
FRPSUDV GH Do}HV EHP FRPR GH TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHUi WRWDO DXWRQRPLD QD
DGPLQLVWUDomR H HVWUXWXUDomR GRV WHUPRV H FRQGLo}HV GRV 3URJUDPDV GH 2So}HV GH &RPSUD GH
$o}HVSRGHOHYiORVDFRQGX]LURVQHJyFLRVDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFRPPDLRUIRFRQDJHUDomR
GHUHVXOWDGRVQRFXUWRSUD]RRTXHSRGHUiQmRFRLQFLGLUFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDV
GD&RPSDQKLDTXHWHQKDPXPDYLVmRGHLQYHVWLPHQWRGHORQJRSUD]R1HVVHVHQWLGRQmRVHSRGH
JDUDQWLUTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGRWDUiWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDRV3URJUDPDVGH2So}HV
GH&RPSUDGH$o}HVLQFOXLQGRDHOHLomRGHVHXVEHQHILFLiULRVTXDQWLGDGHVRXWRUJDGDVSUD]RVGH
H[HUFtFLRVGHQWUHRXWURVFULWpULRVTXHVHMDPDGHUHQWHVDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVHRSULPHLURSURJUDPDYHUR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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A Companhia pode enfrentar riscos relativos aos cadastros, autorizações, licenças e alvarás
para instalação e operação dos seus hospitais.
$V XQLGDGHV KRVSLWDODUHV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH GLYHUVRV FDGDVWURV SHUDQWH yUJmRV GD
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOHWDPEpPGDREWHQomRHUHJXODUPDQXWHQomR
GHOLFHQoDVHDOYDUiVGHyUJmRVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLVSDUDVXDLQVWDODomRRSHUDomRH
IXQFLRQDPHQWR $OpP GLVVR DV XQLGDGHV KRVSLWDODUHV HVWmR VXMHLWDV j ILVFDOL]DomR GH yUJmRV GH
YLJLOkQFLDVDQLWiULDQDVUHJL}HVRQGHD&RPSDQKLDDWXD2VDOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWRHRVDXWRVGH
YLVWRULDGRFRUSRGHERPEHLURVHPGLYHUVDVORFDOLGDGHVSRVVXHPSUD]RGHYDOLGDGHHGHYHPVHU
UHQRYDGRVGHWHPSRVHPWHPSRVFRPRXVHPRSDJDPHQWRGHWD[DVGHUHQRYDomR1mRpSRVVtYHO
DVVHJXUDUTXHWRGDVDVOLFHQoDVDOYDUiVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVVHUmRUHJXODUPHQWHPDQWLGRV
HPYLJRURXWHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGRVMXQWRjVDXWRULGDGHVS~EOLFDVFRPSHWHQWHV
$QmRREWHQomRRXDQmRUHQRYDomRGHWDLVOLFHQoDVSRGHUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHDEHUWXUDH
RSHUDomR GH QRYRV KRVSLWDLV H FRQIRUPH R FDVR DWp QD LQWHUGLomR H IHFKDPHQWR GRV KRVSLWDLV
DWXDOPHQWH HP RSHUDomR EHP FRPR QD DSOLFDomR GH PXOWDV H SUREOHPDV UHODFLRQDGRV DR
SDJDPHQWRGHVHJXURHPFDVRGHDFLGHQWHVHRXRXWURVVLQLVWURVUHODFLRQDGRVDOpPGHSUREOHPDV
UHODFLRQDGRVjLPDJHPGD&RPSDQKLDHGHVHXVKRVSLWDLVHPHVSHFLDOFDVRKDMDDRFRUUrQFLDGH
VLQLVWURVHSHUGDGHYLGDV
$ HVWUDWpJLD FRPHUFLDO GD &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD QHJDWLYDPHQWH HP FDVR GH LQWHUGLomR RX
IHFKDPHQWR GH VHXV KRVSLWDLV HP GHFRUUrQFLD GD QmR REWHQomR RX QmR UHQRYDomR GH FDGDVWURV
DOYDUiV H OLFHQoDV H[LJLGRV R TXH SRGHUi LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDjUHJXODomRHFRQWUROHGHRXWUDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
DOpPGDTXHODVTXHKRMHHQWHQGHFRPRVHQGRDV~QLFDVFRPSHWHQWHVQmRSRGHQGRJDUDQWLUTXHWDLV
DXWRULGDGHVWHQKDPHQWHQGLPHQWRVGLYHUVRVTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHRXWUDVOLFHQoDV
DOYDUiVHDXWRUL]Do}HV
Uma paralisação ou greve da força de trabalho da Companhia pode afetar as suas operações
2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRU
DFRUGRVFROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVjUHQHJRFLDomRSHULyGLFD
GHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL*UHYHVHRXWUDVSDUDOLVDo}HVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKR
HP TXDOTXHU XPD GDV VXDV XQLGDGHV RX PRYLPHQWRV WUDEDOKLVWDV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHDVRSHUDo}HVHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
Se a Companhia não for capaz de continuamente incrementar a eficácia de seus controles
internos, pode incorrer em erros no reporte de seus resultados e/ou não ser capaz de prevenir
práticas inapropriadas, erros ou fraudes.
$VSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDUDQDOLVDUTXDQWLILFDUDYDOLDUPRQLWRUDU
H JHUHQFLDU ULVFRV SRGHP QmR VHU HILFD]HV 2V PpWRGRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV SRGHP QmR
SUHYHUH[SRVLo}HVIXWXUDVRXQmRVHUHPVXILFLHQWHVFRQWUDULVFRVGHVFRQKHFLGRVHRXQmRPDSHDGRV
HTXHSRGHUmRVHUVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUHVGRTXHDTXHOHVLQGLFDGRVSHODVPHGLGDVKLVWyULFDV
TXHD&RPSDQKLDXWLOL]D
2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD DYDOLDUDP D VXD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV H
HODERUDUDPUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
QRTXDORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVLGHQWLILFDUDPVHLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVGHFRQWUROHV
LQWHUQRVDVTXDLVHVWmRGHVFULWDVQRLWHP G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1HVVHVHQWLGRRV
VLVWHPDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHV
HRXWRWDOPHQWHHILFD]HVSDUDGHWHFWDUSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV'XUDQWHRFXUVRGH
GRFXPHQWDomRHWHVWHGHVHXVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVD&RPSDQKLDSRGHUiLGHQWLILFDU
IUDTXH]DVHGHILFLrQFLDVHPVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVVREUHUHODWyULRVILQDQFHLURV1mRKiJDUDQWLDV
GH TXH D &RPSDQKLD FRQVHJXLUi VDQDU WDLV HYHQWXDLV IDOKDV H TXH VHXV SRWHQFLDLV HVIRUoRV GH
UHPHGLDomR VHUmR EHPVXFHGLGRV $ &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU FRQFOXLU WHPSHVWLYDPHQWH
TXDOTXHUFRUUHomRQHFHVViULD$VLQIRUPDo}HVHPTXHD&RPSDQKLDVHEDVHLDRXFRPTXHDOLPHQWD
RX PDQWpP PRGHORV KLVWyULFRV H HVWDWtVWLFRV SRGHP VHU LQFRPSOHWDV RX LQFRUUHWDV R TXH SRGHUi
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JHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVHXVQHJyFLRV$IDOKDRXDLQHILFiFLDQRVFRQWUROHVLQWHUQRV
SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR SDUD D &RPSDQKLD EHP FRPR QR YDORU GRV YDORUHV
PRELOLiULRVGHVXDHPLVVmR
Se a Companhia não for capaz de manter seus controles internos operando de maneira efetiva,
poderá não ser capaz de (i) elaborar suas demonstrações e informações financeiras de
maneira adequada; (ii) reportar seus resultados de maneira precisa; (iii) prevenir a ocorrência
de fraudes ou a ocorrência de outros desvios.
$HYHQWXDOIDOKDRXDLQHILFiFLDQRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVR
VLJQLILFDWLYR QRV VHXV QHJyFLRV $GLFLRQDOPHQWH RV SURFHGLPHQWRV GH compliance H FRQWUROHV
LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU VXILFLHQWHV SDUD HYLWDU RX GHWHFWDU WRGDV DV FRQGXWDV
LPSUySULDVIUDXGHVDWRVGHFRUUXSomRRXYLRODo}HVGHOHLVDSOLFiYHLVSRUSDUWHGHVHXVIXQFLRQiULRV
H PHPEURV GH VXD DGPLQLVWUDomR RX GH WHUFHLURV DJLQGR HP VHX QRPH &DVR RV IXQFLRQiULRV GD
&RPSDQKLDPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRRXRXWUDVSHVVRDVUHODFLRQDGDVj&RPSDQKLDVHHQYROYDP
HPSUiWLFDVIUDXGXOHQWDVFRUUXSWDVRXGHVOHDLVRXYLROHPOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVRXVXDV
SROtWLFDVLQWHUQDVD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUTXDOTXHUXPDGHVVDVYLRODo}HVR
TXHSRGHUHVXOWDUHPSHQDOLGDGHVPXOWDVRXVDQo}HVTXHSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWH
VHXVQHJyFLRVHLPDJHP3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHRLWHP G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
As políticas e estruturas de gerenciamento de riscos da Companhia foram alteradas
recentemente, e parte delas não se encontra totalmente em funcionamento, o que pode gerar
efeitos adversos sobre suas atividades.
$VHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHGLFDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVEHPFRPRRV
PHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSDUDLGHQWLILFDomRHDGHTXDomRGRVULVFRVDR
SHUILO GD &RPSDQKLD HVSHFLILFDPHQWH GHVFULWRV QRV LWHQV ELLL E H DLL GHVWH QHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD IRUDPDOWHUDGRVFRPRIRUPDGHDGHTXDomRGD&RPSDQKLDjUHDOL]DomR
GDVXD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOGH$o}HVHDGHTXDomRDR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHSDUWHGHODV
QmRVHHQFRQWUDWRWDOPHQWHHPIXQFLRQDPHQWR
$&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVSRGHPQmRSRVVXLUDH[SHULrQFLDQHFHVViULD
jVDWLVIDomRGDVSROtWLFDVHPHFDQLVPRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHLQWHJULGDGHQRFXUWRSUD]R
DWp TXH WDLV HVWUXWXUDV HVWHMDP IXQFLRQDQGR HP VXD WRWDOLGDGH H DGHTXDGDV j UHDOLGDGH GH
&RPSDQKLDDEHUWDDTXHVHVXMHLWDUi$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLURPRPHQWRHPTXHUHIHULGDV
HVWUXWXUDVHVWDUmRHPSOHQRIXQFLRQDPHQWRHQHPTXHVHUmRHIHWLYDVHVXILFLHQWHV
1HVVHVHQWLGRQmRVHSRGHSUHYHUFRPRDQRYDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVVHUiDGDSWDGD
j&RPSDQKLDHDRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHSUpH[LVWHQWHVEHPFRPRTXDQGRRVDGPLQLVWUDGRUHV
H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD HVWDUmR SOHQDPHQWH KDELOLWDGRV DR H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHPFRQIRUPLGDGHFRPR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
HDVSROtWLFDVDSURYDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQVGDVXDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHPRGR
TXHD&RPSDQKLDSRGHUiHVWDUVXMHLWDDIDOKDVQDLGHQWLILFDomRHWUDWDPHQWRGRVULVFRVRTXHSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDVDWLYLGDGHVHVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
A Companhia poderá estar sujeita a aplicação de eventuais sanções pela B3 caso não consiga
atender às obrigações pós-Oferta impostas pela B3, incluindo, a obrigação de recomposição
do percentual mínimo de ações em circulação em até 18 meses da data de conclusão da Oferta
$ &RPSDQKLD SURWRFRORX HP  GH PDUoR GH  MXQWR j % SHGLGR GH GLVSHQVD GH UHTXLVLWR
HVWDEHOHFLGRQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRUHIHUHQWHjPDQXWHQomRGHDo}HVHP
FLUFXODomRHPSHUFHQWXDOFRUUHVSRQGHQWHDQRPtQLPRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDUDD
GHYLGDDGPLVVmRGHOLVWDJHPGHVXDVDo}HVQRVHJPHQWRGR1RYR0HUFDGRRTXDOIRLGHIHULGRSHOD
%HPGHPDUoRGH ³'LVSHQVDGH5HTXLVLWR´ 
(P FRQWUDSDUWLGD SDUD YLDELOL]DU 'LVSHQVD GH 5HTXLVLWR IRL UHTXHULGR SHOD % TXH D &RPSDQKLD
PDQWHQKDRSHUFHQWXDOPtQLPRGHDo}HVHPFLUFXODomRDOFDQoDGRQDGDWDGHFRQFOXVmRGD2IHUWD
R TXDO HP TXDOTXHU KLSyWHVH GHYHUi VHU HTXLYDOHQWH RX VXSHULRU D  $GLFLRQDOPHQWH D %
HVWDEHOHFHXTXHDUHFRPSRVLomRGRSHUFHQWXDOPtQLPRGHDo}HVHPFLUFXODomRSDUDRSDWDPDUGH
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SUHYLVWRQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGH1RYR0HUFDGRGHYHUiRFRUUHUHPDWpPHVHVGD
GDWDGHFRQFOXVmRGD2IHUWD ³3UD]RGH5HFRPSRVLomR´ 
$OpPGLVVRFRPRFRQGLomRSDUDDFRQFHVVmRGHWDOWUDWDPHQWRH[FHSFLRQDOD%GHWHUPLQRXDLQGD
TXHD&RPSDQKLDGHYHUiSHORSUD]RTXHSHUGXUDUWDOWUDWDPHQWRGLYXOJDUDWpRGLDGHMXOKRGH
FDGDDQRRUHODWyULRFRPLQIRUPDo}HVDPELHQWDLVVRFLDLVHGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDWRPDQGRSRU
EDVHSDGUmRLQWHUQDFLRQDOPHQWHDFHLWRFRPRRGD*OREDO5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH *5, RXRGDHVWUXWXUD
LQWHUQDFLRQDO SDUD UHODWR LQWHJUDGR GR ,QWHUQDWLRQDO ,QWHJUDWHG 5HSRUWLQJ &RXQFLO ,,5& 
³&RQWUDSDUWLGD´ 
(PYLVWDGRDFLPDH[SRVWRFDVRQmRVHMDDWLQJLGRPHGLDQWHDFRQFOXVmRGD2IHUWDRSHUFHQWXDO
PtQLPR GH Do}HV HP FLUFXODomR FRUUHVSRQGHQWH D  GR VHX FDSLWDO VRFLDO D &RPSDQKLD QmR
SRGHUiJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiUHFRPSRURSHUFHQWXDOGHDo}HVHPFLUFXODomRGHGRVHXFDSLWDO
VRFLDOGHQWURGR3UD]RGH5HFRPSRVLomR
2LQVXFHVVRHPUHVWDEHOHFHUHVWHSHUFHQWXDOEHPFRPRHPFXPSULUj&RQWUDSDUWLGDHVWDEHOHFLGD
SHOD%SRGHUiUHVXOWDUQDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVPXOWDVRXVDQo}HVEHPFRPRDFDUUHWDUQD
VXVSHQVmRRXQDVDtGDFRPSXOVyULDGD&RPSDQKLDGRVHJPHQWRGHOLVWDJHPRTXHSRGHUiDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
$OpPGLVWRRSHUFHQWXDOGHDo}HVHPFLUFXODomRDEDL[RGRPtQLPRUHTXHULGRSHOR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGRSRGHUiSURPRYHUUHGXomRGDOLTXLGH]GDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
QRPHUFDGRVHFXQGiULR
E

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas, o que pode ter um impacto adverso nos negócios, resultados
operacionais, situação financeira e valores mobiliários da Companhia.
$&RPSDQKLDSRVVXLHSRGHYLUDSRVVXLUQRIXWXURUHFHLWDVFXVWRVHGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGH
WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV WDLV FRPR SRU H[HPSOR RV FRQWUDWRV GH ORFDomR GH VXDV
XQLGDGHVRSHUDFLRQDLVFHOHEUDGRVFRPVXDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDRTXHUHSUHVHQWDXPSRWHQFLDO
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHTXHSRGHDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHD&RPSDQKLD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPD-66VXDFRQWURODGRUDGRLVFRQWUDWRV
GHORFDomRSRUPHLRGRVTXDLVD-66QDTXDOLGDGHGHORFDGRUDDOXJRXj&RPSDQKLDRVLPyYHLV
UHODWLYRV j RSHUDomR GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6DQWR $JRVWLQKR RSHUDomR GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL
&RQWRUQR RSHUDomR GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL %HWLP&RQWDJHP FDVDV HP TXH FRODERUDGRUHV GD
DGPLQLVWUDomR WUDEDOKDP H LPyYHO GD IXWXUD RSHUDomR GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6DOYDGRU H &HQWUR
0pGLFR0DWHU'HL
2V UHIHULGRV FRQWUDWRV GH ORFDomR IRUDP FRQWUDWDGRV FRP R SUD]R GH YLJrQFLD GH  DQRV FRP
SRVVLELOLGDGHGHUHQRYDomR3DUDRVWUrVLPyYHLVGDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVRYDORUGRDOXJXHOVHUi
GH5PLOK}HVSRUDQR$GLFLRQDOPHQWHVHUiFREUDGRRYDORUGH5PLOKmRSRUDQRUHIHUHQWH
DRVLPyYHLVRQGHWUDEDOKDPSDUWHGDHTXLSHDGPLQLVWUDWLYDLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDFRQWDV
D UHFHEHU FRQWDELOLGDGH FRPSOLDQFH 5+ VXSULPHQWRV H DOJXPDV FOtQLFDV DVVLVWHQFLDLV GD
&RPSDQKLDFRPRR0DLV6D~GH/DERUDWyULRH6D~GH&RUSRUDWLYD2VYDORUHVGRVDOXJXpLVHVWmR
VXMHLWRVDUHDMXVWHSHODYDULDomRGR,3&$FRPDSRVVLELOLGDGHGHUHYLVmRGRVSUHoRVDFDGDDQRV
GHIRUPDDSHUPLWLUDMXVWHVjHYROXomRGRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGR
&RPRLQtFLRGDORFDomRGRVLPyYHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGHHPYLUWXGHGRQRYRPRGHOR
GH FRQWDELOL]DomR GH FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWRV ,)56   R YDORU UHIHUHQWH DR DOXJXHO VHUi
UHJLVWUDGRQDVOLQKDVGH$PRUWL]DomRH-XURV$ORFDomRGRVLPyYHLVJHUDUiXPLPSDFWRQHJDWLYRQR
UHVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHHPFHUFDGH5PLOK}HV2
LPSDFWROtTXLGRGRHIHLWRGDQmRFRQWDELOL]DomRGHGHSUHFLDomRGRVDWLYRVFLQGLGRVHPYLUWXGHGH
QmRVHUHPPDLVGDSURSULHGDGHGD&RPSDQKLDVHUiGHFHUFDGH5PLOK}HVHP
2V PHFDQLVPRV SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV GD &RPSDQKLD SDUD DYDOLDomR GH WUDQVDo}HV FRP
SDUWHVUHODFLRQDGDVSRGHPVHPRVWUDULQHILFD]HVRXLQVXILFLHQWHVSDUDDVVHJXUDUTXHVLWXDo}HVGH
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SRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHUmRH[HFXWDGDVHPHVWULWDREVHUYkQFLDDWRGDVDVUHJUDVHERDV
SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD SRU H[HPSOR DV UHFRPHQGDo}HV FRQVWDQWHV GR &yGLJR %UDVLOHLUR GH
*RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD  LQFOXLQGR PDV VHP VH OLPLWDU D REVHUYkQFLD GR FDUiWHU HVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR $V VLWXDo}HV GH
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVSRGHPFDXVDULPSDFWRQHJDWLYRSDUDRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLDRTXHSRGHUiYLUDFDXVDUXPLPSDFWRDGYHUVRHPVHXVQHJyFLRVUHSXWDomRVLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRDVHXVDFLRQLVWDV
$3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
 GH IHYHUHLUR GH  H SRUWDQWR LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV DGRWDGRV SHOD
&RPSDQKLDTXDQGRGDFHOHEUDomRGDVWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULWDVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRTXHSRWHQFLDOL]DRULVFRGHWDLVWUDQVDo}HVQmRWHUHPREVHUYDGR
R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR
DGHTXDGR
3DUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDUHVSHLWRGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVYLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os
interesses de outros detentores de suas ações ordinárias.
&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDpFRQWURODGDSHOD-66
(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGDVHQGRTXHMiTXHRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLD
GHWpPDPDLRULDGRVHXFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHHVWHWHPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDVHOHJHUD
PDLRULD GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GHWHUPLQDU R UHVXOWDGR GH TXDOTXHU
GHOLEHUDomRTXHH[LMDDSURYDomRGHDFLRQLVWDVLQFOXVLYHQDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDOLHQDo}HVHDpSRFDGRSDJDPHQWRGHTXDLVTXHUGLYLGHQGRVIXWXURV
REVHUYDGDVDVH[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGRGLYLGHQGRREULJDWyULRLPSRVWDVSHOD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU $o}HV 2 DFLRQLVWD FRQWURODGRU GD &RPSDQKLD SRGHUi WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV
DOLHQDo}HV EXVFDU ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP HQWUDU HP FRQIOLWR FRP RV
LQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVLQYHVWLGRUHV1mRVHSRGHSRUWDQWRDVVHJXUDUTXHRVLQWHUHVVHV
GRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDHVWDUmRDOLQKDGRVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDV
LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD QDV GHOLEHUDo}HV 4XDOTXHU PXGDQoD UHSHQWLQD RX LQHVSHUDGD QD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPVXDSROtWLFDHPSUHVDULDORXGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRWHQWDWLYD
GHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXTXDOTXHUGLVSXWDHQWUHDFLRQLVWDVFRQFHUQHQWHVDRVVHXVUHVSHFWLYRV
GLUHLWRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD&DVR
VXUMDXPJUXSRGHDFLRQLVWDVDJLQGRHPFRQMXQWRRXYLQFXODGRVSRUDFRUGRGHYRWRHHVWHJUXSR
SDVVHDGHWHURSRGHUGHFLVyULRGD&RPSDQKLDHVWDSRGHVRIUHUPXGDQoDVUHSHQWLQDVHLQHVSHUDGDV
GHVXDVSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVHHVWUDWpJLDVLQFOXVLYHDWUDYpVGHPHFDQLVPRVFRPRDVXEVWLWXLomR
GRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHV$OpPGLVVRpSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDILTXHPDLVYXOQHUiYHODWHQWDWLYDV
KRVWLVGHDTXLVLomRGHFRQWUROHHDRVFRQIOLWRVGDtGHFRUUHQWHV
F

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVDFLRQLVWDV

2VULVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVDFLRQLVWDVHVWmRGHVFULWRVQRLWHP E DFLPD
G

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHPSUHVDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVHSRUWDQWRQmRSRVVXLIDWRUHVGHULVFRV
UHODFLRQDGRVDVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXFROLJDGDV
H

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVIRUQHFHGRUHV

A dependência da Companhia em relação a fornecedores e distribuidores de insumos,
materiais e equipamentos médicos pode aumentar a sua exposição a riscos que não pode
controlar.
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH WHUFHLURV IRUQHFHGRUHV H GLVWULEXLGRUDV GH LQVXPRV PDWHULDLV H
HTXLSDPHQWRVPpGLFRVSDUDRUHJXODUGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV7DLVIRUQHFHGRUHVSRGHP
VHU DIHWDGRV SRU IDWRUHV H[WHUQRV RX DJLU H WRPDU FHUWDV PHGLGDV TXH SRGHP SUHMXGLFDU VHXV
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QHJyFLRVHUHSXWDomR$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDOJXQVGHVHXVIRUQHFHGRUHVQmRYHQKDP
D DSUHVHQWDU LUUHJXODULGDGHV HP VXDV RSHUDo}HV SRU GHVFXPSULPHQWR GH OHJLVODo}HV WULEXWiULD
WUDEDOKLVWD VRFLRDPELHQWDO H DQWLFRUUXSomR e SRVVtYHO TXH WDLV IRUQHFHGRUHV VH XWLOL]HP GD
TXDUWHLUL]DomRGDFDGHLDSURGXWLYDRXPHVPRTXHYHQKDPDVHXWLOL]DUGHVVDVLUUHJXODULGDGHVSDUD
WHUHPXPFXVWRPDLVEDL[RGHVHXVSURGXWRV&DVRDPDWHULDOL]DomRGHVWHULVFRRFRUUDD&RPSDQKLD
SRGHUi WHU SUHMXt]RV FRP VXD LPDJHP H HP FRQVHTXrQFLD SHUGD GH DWUDWLYLGDGH SHUDQWH VHXV
XVXiULRV FRP LPSDFWR GLUHWR QD UHGXomR GH VXD UHFHLWD GH VHUYLoRV KRVSLWDODUHV H UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDODIHWDGRWDPEpPSRUVDQo}HVWDLVFRPRDDSOLFDomRGHPXOWDV
$OpP GLVVR FDVR RV IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD IDOKHP HP IRUQHFHU LQVXPRV PDWHULDLV H
HTXLSDPHQWRVPpGLFRVLQFOXVLYHFDVRQmRFRQVLJDPID]rORHPWHPSRKiELOHPUD]mRGHSUREOHPDV
LPSUHYLVtYHLV GH GHPDQGD SURGXomR GLVWULEXLomR RX GLILFXOGDGHV ILQDQFHLUDV FDVR GHVFXPSUDP
RXWUDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVRXDVQRUPDVGHFRQGXWDGD&RPSDQKLDHRXGHFLGDPWHUPLQDUVXD
UHODomR FRP D &RPSDQKLD HVWD SRGH WHU GLILFXOGDGHV HP HQFRQWUDU XP IRUQHFHGRU VXEVWLWXWR
DGHTXDGR DRV VHXV SDGU}HV H QHFHVVLGDGHV &RPR UHVXOWDGR D &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU
HVFDVVH]GHHVWRTXHRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVXDVRSHUDo}HV
Atrasos ou interrupções no fornecimento de insumos, materiais e equipamentos, ou sua
escassez, podem afetar os negócios, situação financeira e resultados operacionais da
Companhia.
'LYHUVRVLQVXPRVPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVPpGLFRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHPVXDVDWLYLGDGHV
SRU VXD FRPSOH[LGDGH H VRILVWLFDomR VmR SURGX]LGRV IDEULFDGRV H GLVWULEXtGRV SRU XP Q~PHUR
OLPLWDGR GH IRUQHFHGRUHV $WUDVRV RX LQWHUUXSo}HV GR IRUQHFLPHQWR GH WDLV LQVXPRV PDWHULDLV H
HTXLSDPHQWRVSRGHPDIHWDUDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGD
GHPDQGD SRU GHWHUPLQDGRV LQVXPRV PDWHULDLV HRX HTXLSDPHQWRV FRPR R TXH GHFRUUHX GD
SDQGHPLDGR&29,'SRGHUHVXOWDUHPHVFDVVH]GHWDLVLQVXPRVPDWHULDLVHRXHTXLSDPHQWRV
HRXHPDXPHQWRVVLJQLILFDWLYRVGHVHXVUHVSHFWLYRVSUHoRVDXPHQWDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHRV
FXVWRV FRP PDWHULDLV H PHGLFDPHQWRV GD &RPSDQKLD 4XDOTXHU GHVVHV IDWRUHV SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode figurar como responsável solidária pelos danos ambientais causados por
seus fornecedores ou prestadores de serviços.
1DHVIHUDFLYLORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDHVROLGiULD,VWRVLJQLILFDTXH
D REULJDomR GH UHSDUDU D GHJUDGDomR FDXVDGD SRGHUi DIHWDU D WRGRV DTXHOHV TXH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHFRQWULEXtUDPSDUDDRFRUUrQFLDGRGDQRDPELHQWDO LQFOXLQGRQRVVRVSDUFHLURVHRX
VyFLRV  LQGHSHQGHQWHPHQWH GD FRPSURYDomR GH FXOSD GRV DJHQWHV R TXH SRGHUi DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVHDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$LQGDDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDR
JHUHQFLDPHQWRGRVUHVtGXRVSURGX]LGRVSHOD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHVXDVRSHUDo}HVRXSDUD
ILQV GH UHDOL]DomR GH GHPDLV DWLYLGDGHV TXH YHQKDP D VH ID]HU QHFHVViULDV FRPR SRU H[HPSOR
VXSUHVVmR GH YHJHWDomR  QmR H[LPH D UHVSRQVDELOLGDGH GD &RPSDQKLD SRU HYHQWXDLV GDQRV
DPELHQWDLV FDXVDGRV SHOD FRQWUDWDGD GXUDQWH R JHUHQFLDPHQWR GHVWHV UHVtGXRV H WDLV DWLYLGDGHV
&DVRD&RPSDQKLDVHMDUHVSRQVDELOL]DGDHHQWmRREULJDGDDUHSDUDUHVVHVHYHQWXDLVGDQRVHRX
DXWXDGDSHORVyUJmRVDPELHQWDLV DSOLFDQGRSHQDOLGDGHGHPXOWDGHQWUHRXWUDV VHXVUHVXOWDGRV
DWLYLGDGHVHUHSXWDomRSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Eventuais atrasos motivados, por exemplo, por greves nas alfândegas, portos, aeroportos,
rodovias, na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou Polícia Federal podem afetar
adversamente as operações da Companhia.
7HQGR HP YLVWD TXH XPD SDUFHOD GRV LQVXPRV TXH D &RPSDQKLD XWLOL]D HP VXDV RSHUDo}HV p
SURGX]LGD RX IDEULFDGD QR H[WHULRU H LPSRUWDGD SRU VHXV IRUQHFHGRUHV SDUD UHYHQGD QR PHUFDGR
QDFLRQDODWpDHQWUHJDQDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHYHQWXDLVDWUDVRVFDXVDGRVSRU
SRUH[HPSORJUHYHVQDVDOIkQGHJDVSRUWRVDHURSRUWRVURGRYLDV6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDOGR
%UDVLORXQD3ROtFLD)HGHUDOSRGHPDIHWDUDGLVSRQLELOLGDGHGHVVHVLQVXPRVHPHVWRTXH$IDOWDGH
WDLVLQVXPRVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHHGHIRUPDDGYHUVDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDDIHWDQGR
DVXDUHSXWDomRMXQWRDRVSDFLHQWHVFRPXQLGDGHPpGLFDHRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHHDVVLP
RVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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Atrasos ou falhas na prestação de serviços pelas empreiteiras contratadas pela Companhia
para construção de seus hospitais e demais instalações podem ter um efeito adverso em seus
negócios.
$&RPSDQKLDWHUFHLUL]DWRGRVRVVHUYLoRVGHFRQVWUXomRGHTXHQHFHVVLWDSDUDFRQVWUXomRGHVXDV
XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR WDLV FRPR VXD XQLGDGH GH 6DOYDGRU DWXDOPHQWH HP FRQVWUXomR 'HVWH
PRGRRSUD]RHDTXDOLGDGHGHWDLVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRSRGHPGHSHQGHUGHIDWRUHVTXHHVWmR
IRUDGRVHXFRQWUROHLQFOXLQGRSRUH[HPSORDTXDOLGDGHHDWHPSHVWLYLGDGHGDHQWUHJDGRPDWHULDO
GHFRQVWUXomRSDUDREUDVHDFDSDFLWDomRWpFQLFDGRVSURILVVLRQDLVHFRODERUDGRUHVWHUFHLUL]DGRV
EHP FRPR D HQWUHJD GRV HTXLSDPHQWRV QHFHVViULRV SDUD D RSHUDomR GHVVDV XQLGDGHV $
WHUFHLUL]DomR GD FRQVWUXomR SRGH LQIOXHQFLDU QD LGHQWLILFDomR GH DWUDVRV H IDOKDV H
FRQVHTXHQWHPHQWHQDVXDFRUUHomR$GLFLRQDOPHQWHDVLQVWDODo}HVSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVDYtFLRV
FRQVWUXWLYRVSHUFHELGRVSRVWHULRUPHQWHDRLQtFLRGHVXDVRSHUDo}HVRTXHSRGHUiH[LJLULQWHUGLomR
RX GLVUXSomR GRV DWHQGLPHQWRV SDUD VXD FRUUHomR (YHQWXDLV IDOKDV DWUDVRV RX GHIHLWRV QD
SUHVWDomRGRVVHUYLoRVSHODVFRQVWUXWRUDVFRQWUDWDGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPWHUXPHIHLWRQHJDWLYR
QRVQHJyFLRVHQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
I

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVFOLHQWHV

As receitas da Companhia apresentam concentração relevante e os resultados operacionais
da Companhia são afetados significativamente pelos pagamentos recebidos das
administradoras de planos privados de saúde. Se a Companhia não for capaz de manter e
negociar contratos comerciais em termos favoráveis com as operadoras, seguradoras e
provedores de planos de saúde, a sua receita pode ser reduzida.
3DUFHODVLJQLILFDWLYDGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWDGD&RPSDQKLDGHFRUUHGHSDJDPHQWRVIHLWRVSRU
FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV DXWRJHVW}HV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH $
&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHPDQWHURVFRQWUDWRVFRPRVSUHVWDGRUHVGHSODQRV
GHVD~GHSULYDGRVRXHPFRQGLo}HVFRPHUFLDLVHFRQRPLFDPHQWHYLiYHLVHEHQpILFDV1RH[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRVWUrVPDLRUHVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD DGPLQLVWUDGRUDVGH
SODQRVSULYDGRVGHVD~GH UHVSRQGHUDPSRUDSUR[LPDGDPHQWHGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
GD&RPSDQKLDHRVFLQFRPDLRUHVSRU
$ SHUGD GH XP RX PDLV FRQWUDWRV VLJQLILFDWLYRV D LQFDSDFLGDGH GH UHQRYDU TXDOTXHU FRQWUDWR HP
FRQGLo}HV EHQpILFDV RX DV UHGXo}HV QRV PRQWDQWHV GH UHHPEROVR UHFHELGRV GDV FRPSDQKLDV
RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH SRGHP WHU XP LPSDFWR DGYHUVR
UHOHYDQWHQDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHSRGHUiDIHWDUD
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
2VFRQWUDWRVFRPHUFLDLVVmRFHOHEUDGRVHQHJRFLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHHPUHODomRDFDGDXQLGDGH
GHDWHQGLPHQWRHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHQHJRFLDUFRQWUDWRVIDYRUiYHLVFRPDVFRPSDQKLDV
RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV DXWRJHVW}HV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH DIHWD
VLJQLILFDWLYDPHQWH DV UHFHLWDV H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD
&RPSDQKLD2VFRQWUDWRVFRPDVRSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GH
WrPSUD]RLQGHWHUPLQDGRHJHUDOPHQWHSRGHPVHUUHVFLQGLGRVSRUTXDOTXHUGDVSDUWHVDSyVXPD
QRWLILFDomRSUpYLDFXMRSUD]RYDULDSRURSHUDGRUDVHPQHQKXPDSHQDOLGDGH$VWD[DVGHSDJDPHQWR
GHVVHV FRQWUDWRV JHUDOPHQWH VmR UHQHJRFLDGDV DQXDOPHQWH H DV FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV
VHJXUDGRUDV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH JHUHP GH IRUPD DJUHVVLYD RV QtYHLV GH
UHHPEROVRHFRQWUROHGHFXVWRV
$GLFLRQDOPHQWHD$16pUHVSRQViYHOSRUPRQLWRUDUDSRUFHQWDJHPPi[LPDHPTXHDVVHJXUDGRUDV
RX RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH SRGHP DXPHQWDU DQXDOPHQWH R SUHoR GRV SODQRV GH VD~GH
LQGLYLGXDLV RX IDPLOLDUHV $ &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH D $16 QmR LUi LPSRU QR IXWXUR
FRQWUROHV GH SUHoRV DGLFLRQDLV RX PDLV UHVWULWLYRV DRV SODQRV GH VD~GH R TXH SRGHULD OHYDU DV
VHJXUDGRUDV RX RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH D H[LJLU FDGD YH] PDLV TXH D &RPSDQKLD DFHLWH
WD[DVGHSDJDPHQWRPDLVEDL[DV
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2V FRQWUDWRV GD &RPSDQKLD FHOHEUDGRV FRP DV FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H
DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH SRGHP VHU LPSDFWDGRV SHOD VD~GH ILQDQFHLUDV GHVWDV
FRQWUDSDUWHV$VFRPSDQKLDVRSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHSRGHP
VHUHQYROYLGDVHPSURFHVVRVGHIDOrQFLDOLTXLGDomRUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVRXRSHUDo}HVGH
IXV}HVHDTXLVLo}HVFRPRXWUDVFRPSDQKLDVRSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRV
GHVD~GHRTXHSRGHUHVXOWDUQDH[WLQomRGHWDLVVRFLHGDGHVRXQDFRQVROLGDomRGHVXDVRSHUDo}HV
UHGX]LQGR SRUWDQWR D EDVH SRWHQFLDO GH FOLHQWHV GD &RPSDQKLD RX OLPLWDQGR D FDSDFLGDGH GD
&RPSDQKLD GH QHJRFLDU WHUPRV IDYRUiYHLV FRP DV FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H
DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH $GLFLRQDOPHQWH DV FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H
DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH SRGHP SURPRYHU PHGLGDV TXH LQFHQWLYHP R XVR SRU VHXV
FOLHQWHVGHRXWURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRTXHQmRD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiLPSDFWDUDGHPDQGD
SRUVHXVVHUYLoRVHFRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$OpPGLVVRRPHUFDGRGHDWXDomRGDVRSHUDGRUDVGHSODQRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHpDOWDPHQWH
UHJXODGRFRPGLYHUVRVGRVDWXDLVSDUWLFLSDQWHVWHQGRDGTXLULGRUHOHYDQWHH[SHULrQFLDHGHVHQYROYLGR
UREXVWDVHVWUXWXUDVGLILFXOWDQGRDHQWUDGDGHQRYRVFRQFRUUHQWHVOLPLWDQGRRGHVHQYROYLPHQWRGH
XPDPELHQWHPDLVFRPSHWLWLYRHFRQVHTXHQWHPHQWHUHVWULQJLQGRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGH
QHJRFLDUFRQGLo}HVFRPHUFLDLVTXHVHMDPPDLVEHQpILFDVRTXHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVHXV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRV
A tendência do setor em direção a modelos alternativos de pagamento pode vir a afetar
negativamente as receitas da Companhia.
1RSDVVDGRDPDLRULDGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHUDFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPXPPRGHORSXUR
GH³WD[DSRUVHUYLoR´EHPFRPRSRUFREUDQoDVHUHHPEROVRVUHJXODGRVGHDFRUGRFRPRVWHUPRV
GRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVFRPDVFRPSDQKLDVRSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRV
GHVD~GHHFRPEDVHQDVOLVWDVGHSUHoRVGHUHIHUrQFLDSDUDPDWHULDLVHPHGLFDPHQWRVKRVSLWDODUHV
DWXDOL]DGRVFRQWLQXDPHQWHSHORVUHVSHFWLYRVIRUQHFHGRUHV
(PERUDD&RPSDQKLDDLQGDIDoDRXVRGHVWHPRGHORDWXDOPHQWHKiXPDWHQGrQFLDGHPHUFDGR
SDUDPpWRGRVGHSDJDPHQWRDOWHUQDWLYRV1HVVHFRQWH[WRD&RPSDQKLDQHJRFLRXUHFHQWHPHQWHFRP
GHWHUPLQDGDVFRPSDQKLDVRSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHRXWUDV
PRGDOLGDGHVGHFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDOpPGRPRGHORGHWD[DSRUVHUYLoRWDLVFRPR
GLiULDV JOREDLV H SDFRWHV $PERV PRGHORV GH UHPXQHUDomR VmR EDVHDGRV HP   YDORUHV SUp
DFRUGDGRVFRPDVRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHSDUDGHWHUPLQDGRVSURFHGLPHQWRV SDFRWHV RX
GLiULDV GLiULDVJOREDLV H  FRPSDUWLOKDPHQWRGHULVFRV3RUVHUHPYDORUHVGHUHPXQHUDomRSUp
HVWDEHOHFLGRVDUHQWDELOLGDGHGRVVHUYLoRVFRPHVVDVQRYDVPRGDOLGDGHVGHSDJDPHQWR LQFOXLQGR
DVMiDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDRXQRYDPRGDOLGDGHVTXHD&RPSDQKLDYHQKDDDGRWDU GHSHQGHP
SRUSDUWHGD&RPSDQKLDGHXPFRQWUROHULJRURVRGHTXDOLGDGHHGHGHVSHUGtFLRGHPDWHULDOEHP
FRPRXPDQHJRFLDomRHPWHUPRVIDYRUiYHLVHEHQpILFRVFRPRVIRUQHFHGRUHVQRTXHGL]UHVSHLWR
DRV LWHQV LQFOXVRV QRV SDFRWHV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D PDWHULDLV H PHGLFDPHQWRV $
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUi ID]HU XPD JHVWmR H QHJRFLDomR HILFLHQWH SDUD RV
SDFRWHVQHJRFLDGRVRXDLQGDTXHFRQVHJXLUiDWHQGHUVXDVHVWLPDWLYDVGHGLiULDVRXRXWUDVPpWULFDV
FRQVLGHUDGDVQDSUHFLILFDomRRXTXHWDLVPRGDOLGDGHVGHSDJDPHQWRDGRWDGDVVHUmRHILFD]HVQR
PRGHORGHQHJyFLRVDWXDOGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVHXUHVXOWDGR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D WHQGrQFLD D PRGHORV GH SDJDPHQWR DOWHUQDWLYRV VH
FRQVROLGHFRPRSUHoRVGHUHIHUrQFLDIL[RVWD[DVGLiULDVSDFRWHVHDLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRV
GHVHJXURGHVD~GH$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUFRPRHVVDWHQGrQFLDGHPRGHORVGHSDJDPHQWR
DOWHUQDWLYRVWDLVFRPRRVFLWDGRVDFLPDDIHWDUiVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$UHGXomRRXQmR
XWLOL]DomRGRPRGHORGHWD[DSRUVHUYLoRSXURHVLPSOHVHXPDXPHQWRGHPRGHORVGHSDJDPHQWR
DOWHUQDWLYRV EHP FRPR D LQWURGXomR GH SURGXWRV LQRYDGRUHV GH VHJXUR GH VD~GH SRGHP WHU XP
LPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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Os pagamentos pelos serviços prestados por meio de planos de saúde privados estão
sujeitos a um complexo processo de revisão pelas operadoras de planos privados de
assistência à saúde, o que pode resultar em atrasos significativos dos pagamentos à
Companhia e afetar adversamente seu fluxo de caixa.
2VSDJDPHQWRVGHYLGRVSRURSHUDGRUDVGHSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHHVWmRVXMHLWRVD
XPFRPSOH[RHGHPRUDGRSURFHVVR GHUHYLVmR1RUPDOPHQWHDQWHV GHD&RPSDQKLDHPLWLUXPD
IDWXUD HP GHFRUUrQFLD GH VHUYLoRV SUHVWDGRV D XP SDFLHQWH EHQHILFLiULR GH SODQR GH VD~GH GH
GHWHUPLQDGDRSHUDGRUDGHSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHD&RPSDQKLDGHYHDSUHVHQWDU
D WDO RSHUDGRUD GH SODQRV SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH GRFXPHQWRV H LQIRUPDo}HV PpGLFDV
GHWDOKDGDV VREUH RV VHUYLoRV SUHVWDGRV H RV UHVSHFWLYRV FXVWRV LQFRUULGRV $ SDUWLU GH HQWmR WDO
RSHUDGRUD GH SODQRV SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH FRQGX] XPD UHYLVmR FULWHULRVD GH WDLV
GRFXPHQWRV H LQIRUPDo}HV QRUPDOPHQWH VROLFLWDQGR LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV FRQIRUPH VHMD
QHFHVViULRSDUDGHWHUPLQDURVYDORUHVDVHUHPUHHPEROVDGRVj&RPSDQKLDSHORVVHUYLoRVGHVD~GH
SUHVWDGRVQRVWHUPRVGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLDHWDORSHUDGRUDGHSODQRV
SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH (VVH SURFHVVR SRGH FRQVXPLU XP WHPSR VLJQLILFDWLYR H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DGD&RPSDQKLD
'H DFRUGR FRP D OHJLVODomR EUDVLOHLUD D &RPSDQKLD GHYH WUDWDU SDFLHQWHV HP VLWXDomR GH
HPHUJrQFLD PpGLFD LQGHSHQGHQWHPHQWH GH WHUHP FRQGLo}HV GH KRQUDU FRP RV UHVSHFWLYRV
SDJDPHQWRV2SHUDGRUDVGHSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHSRGHPVHQHJDUDUHDOL]DURV
FRUUHVSRQGHQWHV SDJDPHQWRV j &RPSDQKLD RX R SDFLHQWH SRGH QmR VHU EHQHILFLiULR GH SODQR GH
VD~GHRTXHSRGHLPSDFWDUQRUHFHELPHQWRSHOD&RPSDQKLDGHYDORUHVGHYLGRVSHORSDFLHQWH
&RP EDVH QDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD H QD OHJLVODomR EUDVLOHLUD D
&RPSDQKLD GHYH UHDOL]DU H[DPH GH WULDJHP PpGLFD HP TXDOTXHU LQGLYtGXR TXH EXVTXH HP VHXV
KRVSLWDLV WUDWDPHQWR PpGLFR HPHUJHQFLDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GH WDO LQGLYtGXR VHU EHQHILFLiULR GH
SODQRGHVD~GHSULYDGRRXGHWHUFRQGLo}HVGHKRQUDUFRPRFRUUHVSRQGHQWHSDJDPHQWR1HVVH
H[DPHGHWULDJHPPpGLFDD&RPSDQKLDSURFXUDGHWHUPLQDUVHWDOLQGLYtGXRVHHQFRQWUDHPVLWXDomR
GH HPHUJrQFLD PpGLFD VHQGR TXH HP FDVR SRVLWLYR D &RPSDQKLD UHDOL]D H[DPHV PpGLFRV
DGLFLRQDLVHSUHVWDWUDWDPHQWRQHFHVViULRSDUDHVWDELOL]DURHVWDGRPpGLFRGRSDFLHQWHTXHRFRUUHP
QDXQLGDGHGHDWHQGLPHQWRDFHVVDGDSHORSDFLHQWHRXGHDFRUGRFRPRQtYHOGHRFXSDomRGHWDO
XQLGDGH GH DWHQGLPHQWR HP RXWUD XQLGDGH GH DWHQGLPHQWR PHGLDQWH VXD WUDQVIHUrQFLD HP
FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR EUDVLOHLUD DSOLFiYHO H R UHJXODPHQWR GR KRVSLWDO TXH SUHVWDUi R
UHVSHFWLYRWUDWDPHQWR(PDOJXQVFDVRVHVVHVLQGLYtGXRVQmRVmREHQHILFLiULRVGHSODQRVGHVD~GH
$ UHDOL]DomR GH H[DPHV GH WULDJHP PpGLFD H D SUHVWDomR GH VHUYLoRV PpGLFRV HPHUJHQFLDLV D
LQGLYtGXRVTXHQmRVmREHQHILFLiULRVGHSODQRVGHVD~GHHTXHSRGHPQmRWHUFRQGLo}HVGHDUFDU
FRP RV FRUUHVSRQGHQWHV SDJDPHQWRV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH RSHUDGRUDV GH SODQRV SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH SRGHP VH QHJDU D
UHHPEROVDU D &RPSDQKLDSHORV FXVWRVLQFRUULGRV QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH VD~GH D SDFLHQWHV
EHQHILFLiULRVGHVHXVSODQRVGHVD~GHFDVRWDLVVHUYLoRVQmRVHMDPUHHPEROViYHLVQRVWHUPRVGRV
FRQWUDWRV TXH PDQWpP FRP D &RPSDQKLD 1D HYHQWXDOLGDGH GH WDLV SDJDPHQWRV VHUHP QHJDGRV
SHODV RSHUDGRUDV GH SODQRV SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH DSyV D &RPSDQKLD WHU SUHVWDGR RV
UHVSHFWLYRV WUDWDPHQWRV RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRV
J

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXH

A demanda pelos serviços oferecidos nos hospitais da Companhia pode ser impactada por
fatores além do controle da Companhia, incluindo mudanças das tendências no setor médico
brasileiro.
$GPLVV}HV H WHQGrQFLDV GH VD~GH SRGHP VHU LPSDFWDGDV SRU IDWRUHV DOpP GR FRQWUROH GD
&RPSDQKLD&RPRH[HPSORYDULDo}HVVD]RQDLVFRPUHODomRjJUDYLGDGHGDJULSHHRXWUDVGRHQoDV
JUDYHV LQFOXLQGR R &29,' IHFKDPHQWRV QmR SODQHMDGRV RX LQGLVSRQLELOLGDGH GH
HVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPUD]mRGHFRQGLo}HVFOLPiWLFDVRXRXWURVHYHQWRVLPSUHYLVtYHLV
LQFOXLQGR JUHYHV FRPR D JUHYH GRV FDPLQKRQHLURV RFRUULGD QR %UDVLO HP   UHGXo}HV QDV

455
PÁGINA: 49 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

WHQGrQFLDVGHRIHUWDGHVHUYLoRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHPXGDQoDVGRFHQiULRFRPSHWLWLYRDGYLQGDV
GHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHVWUDQJHLURVURWDWLYLGDGHGHPpGLFRVTXHLQGLFDPRXHQFDPLQKDPVHXV
SDFLHQWHV DRV KRVSLWDLV GD &RPSDQKLD RX PXGDQoDV QD WHFQRORJLD PpGLFD SRGHP LPSDFWDU D
GHPDQGDSHORVVHUYLoRVQRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRDGHPDQGDSHORVVHUYLoRVQRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDSHORDXPHQWR
GD YHUWLFDOL]DomR GDV RSHUDGRUDV GH SODQRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH TXH WrP VH HQYROYLGR QD
RSHUDomRGHKRVSLWDLVSUySULRVHSHODFUHVFHQWHWHQGrQFLDGHLQGLYtGXRVHVRFLHGDGHVDGRWDUHP
SODQRVGHVD~GHFRPFREHUWXUDLQIHULRU downgrading IDWRUHVHVVHVTXHHVWmRDOpPGRFRQWUROHGD
&RPSDQKLDHTXHWrPSUHYDOHFLGRQRPHUFDGRGHVD~GHEUDVLOHLUR&RPRD&RPSDQKLDQmRSHUWHQFH
D XPD RSHUDGRUD YHUWLFDOL]DGD R DXPHQWR GD YHUWLFDOL]DomR SRGHUi UHGX]LU R VHX PHUFDGR
HQGHUHoiYHOHFRQVHTXHQWHPHQWHSRGHUiLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHDGHPDQGDSHORVVHXVVHUYLoRV
$GLFLRQDOPHQWHHYHQWRVUHFHQWHVFRPRSRUH[HPSORDSDQGHPLDGR&29,'YHPLPSRQGRD
QHFHVVLGDGHGHDGRomRGHQRYDVIRUPDVGHDWHQGLPHQWRDRVSDFLHQWHLQFOXLQGRSRUPHLRYLUWXDO
HFDVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHVHDGHTXDUjVQRYDVWHFQRORJLDVHIRUPDVGHDWHQGLPHQWR
DVVXDVRSHUDo}HVSRGHPVHUDIHWDGDVGHIRUPDDGYHUVD
$GLFLRQDOPHQWHDSHUGDGDVFHUWLILFDo}HVHDFUHGLWDo}HVGHWLGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHUiUHVXOWDU
HP XPD SHUFHSomR GH SHUGD GH TXDOLGDGH GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV R TXH SRGHUi LPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHDGHPDQGDSHORVVHXVVHUYLoRV
2LPSDFWRGHVVHVHGHRXWURVIDWRUHVDOpPGRFRQWUROHGD&RPSDQKLDSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVR
HPVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Redução da capacidade de geração de receita pela Companhia caso a economia e mercado
desacelerem.
2 YROXPH GH SDFLHQWHV JHUDomR GH UHFHLWD H UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP
VLJQLILFDWLYDPHQWHGRXQLYHUVRGHSDFLHQWHVFREHUWRVSRUSODQRVGHVD~GHSULYDGRVTXHJHUDOPHQWH
VmRSURSRUFLRQDLVDRQtYHOGHHPSUHJRGDSRSXODomR2DJUDYDPHQWRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV
SRGHUHVXOWDUQDHOHYDomRGDWD[DGHGHVHPSUHJRHFRQVHTXHQWHPHQWHQDUHGXomRGRQ~PHURGH
EHQHILFLiULRVGHSODQRVGHVD~GHSULYDGRVXPDYH]TXHJUDQGHSDUWHGRVSODQRVGHVD~GHSULYDGRV
pRIHUHFLGDSRUHPSUHVDVDRVVHXVHPSUHJDGRV&RPRUHVXOWDGRDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGD
&RPSDQKLD SRGHP VRIUHU XPD GLPLQXLomR QR YROXPH GH SDFLHQWHV HP WHPSRV GH UHFHVVmR
HFRQ{PLFD
7RGDV DV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD GHFRUUHP H[FOXVLYDPHQWH GH RSHUDo}HV QR %UDVLO 2 %UDVLO
UHFHQWHPHQWHH[SHULPHQWRXFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVIUDFDVHFRQWLQXDDHQIUHQWDUGLILFXOGDGHV
HFRQ{PLFDVTXHFRPDFULVHGHFRUUHQWHGR&29,'SRGHPVHUDJUDYDGDVRXWHUVXDUHWRPDGD
HFRQ{PLFDDIHWDGD3RUFRQVHJXLQWHXPDJUDYDPHQWRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHHPSUHJRQR
%UDVLORXQDVUHJL}HVHVSHFtILFDVHPTXHRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDHVWmRORFDOL]DGRVSRGHUHVXOWDU
HPDFHVVRUHVWULWRDSODQRVGHVD~GHSULYDGRVHQDUHGXomRGRYROXPHGHSDFLHQWHVHGDVWD[DVGH
UHHPEROVRRTXHSRGHULDDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
FRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
A Companhia não pode garantir que conseguirá adaptar seus negócios ao surgimento de
novas doenças, epidemias, pandemias, vírus e bactérias.
$V HPSUHVDV TXH DWXDP QR VHWRU HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV j QHFHVVLGDGH GH
DGDSWDomRGHVHXVQHJyFLRVQRFDVRGHVXUJLPHQWRGHQRYDVGRHQoDVHSLGHPLDVSDQGHPLDVYtUXV
HEDFWpULDVEHPFRPRDHYROXomRGDTXHODVMiH[LVWHQWHV&DVRVXUMDPQRYDVGRHQoDVHSLGHPLDV
SDQGHPLDVYtUXVHEDFWpULDVD&RPSDQKLDHGHPDLVHPSUHVDVFRQFRUUHQWHVVHYHUmRREULJDGDVD
RIHUHFHU QRYRV WLSRV GH WUDWDPHQWRV SDUD DWHQGHU jV QRYDV GHPDQGDV GH VHXV FRQVXPLGRUHV $
&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiDGDSWDUVHXVQHJyFLRVDHVWDQRYDUHDOLGDGHQHP
TXHRIDUiHPWHPSRKiELOEHPFRPRQmRSRGHJDUDQWLUTXHWDLVQRYRVWUDWDPHQWRVVHUmRRIHUHFLGRV
DSUHoRVFRPSHWLWLYRVTXDQGRFRPSDUDGRVjGHVHXVFRQFRUUHQWHV$IDOKDGD&RPSDQKLDHPVH
DGDSWDUjVQRYDVFRQGLo}HVSRGHUiDIHWDUVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDGYHUVDPHQWH
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A Companhia poderá vir a sofrer concorrência direta do SUS, sistema público de saúde
oferecido pelo Governo Federal gratuitamente.
2*RYHUQR)HGHUDOpUHVSRQViYHOSHODRIHUWDGHXPVLVWHPDS~EOLFRGHVD~GHJUDWXLWRR6LVWHPD
ÒQLFRGH6D~GH ³686´ DFHVVtYHODWRGRVRVFLGDGmRV&DVRR*RYHUQR)HGHUDOFRPUHODomRDR
686YHQKDDDXPHQWDUWDLVUHFXUVRVTXDOLGDGHHDEUDQJrQFLDGRVLVWHPDS~EOLFRGHVD~GHDWXDOD
SRQWR GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD RSWDUHP SHOR VLVWHPD S~EOLFR R FUHVFLPHQWR H FDSDFLGDGH GD
&RPSDQKLDSDUDUHWHUFOLHQWHVSRGHUmRILFDUSUHMXGLFDGRVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

K
5LVFRVUHODFLRQDGRVjUHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXH
O descumprimento da legislação federal, estadual e municipal bem como da regulamentação
de diversos órgãos governamentais, pode levar a Companhia a incorrer em penalidades de
natureza regulatória, trabalhista e ambiental e perda de licenças, o que afetaria adversamente
o resultado de suas operações.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOEHPFRPRjUHJXODPHQWDomRGH
GLYHUVRV yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV LQFOXVLYH DTXHOHV UHODFLRQDGRV D SURFHGLPHQWR H QtYHLV GH
VHJXUDQoDLPSRVWRVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GH$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD $19,6$ 
FRUSRGHERPEHLURVVHFUHWDULDVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVGHVD~GHHYLJLOkQFLDVDQLWiULDGDORFDOLGDGH
HPTXHRVKRVSLWDLVHFOtQLFDVGD&RPSDQKLDHVWHMDPVLWXDGRV$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiVXMHLWD
DR FXPSULPHQWR GH QRUPDV UHODFLRQDGDV j REWHQomR GH OLFHQoDV GH IXQFLRQDPHQWR SURWHomR
DPELHQWDODREHPHVWDUjVHJXUDQoDGRWUDEDOKRTXRWDVSDUDPHQRUHVDSUHQGL]HVHSHVVRDVFRP
GHILFLrQFLDjFROHWDDRPDQXVHLRWUDQVSRUWHHGHVFDUWHGHUHVtGXRVGHVD~GHWDLVFRPRDPRVWUDV
SDUD H[DPHV PpGLFRV LQFOXVLYH GH VDQJXH  EHP FRPR GH RXWURV UHVtGXRV FRQWDPLQDQWHV H GH
PDWHULDLV UDGLRDWLYRV $GHPDLV H[LVWHP UHTXLVLWRV UHODFLRQDGRV j VHJXUDQoD QR WUDEDOKR SDUD
HPSUHJDGRVOLJDGRVjVD~GH(VWDUHJXODPHQWDomRHQWUHRXWUDVTXHVW}HVGHPDQGDDH[HFXomRGH
FRQWUROHVGHVHJXUDQoDQRWUDEDOKRHURXSDVHHTXLSDPHQWRVSURWHWRUHVQHFHVViULRVSDUDPLQLPL]DU
HH[SRVLomRHDWUDQVPLVVmRGHGRHQoDVLQIHFWRFRQWDJLRVDV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDV
DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV DJrQFLDV UHJXODGRUDV RX RV WULEXQDLV GH MXVWLoD LUmR FRQFOXLU SHOR
FXPSULPHQWRSOHQRGRVUHTXLVLWRVGHVVDVOHLVHUHJXODPHQWRVRXTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GH
VHDGHTXDUHFXPSULUHPWHPSRKiELOFRPQRYDVOHLVRXUHJXODPHQWRV$OpPGLVVRDVDWLYLGDGHV
GD&RPSDQKLDSRGHPHVWDUVXMHLWDVDUHJXODPHQWRVHVWDGXDLVRXPXQLFLSDLVHVSHFtILFRVFRPROHLV
GH ]RQHDPHQWR SURWHomR DPELHQWDO GHVFDUWH GH UHVtGXRV H SURGXWRV FRQWURODGRV H UHVWULo}HV j
SXEOLFLGDGHHPDUNHWLQJEHPFRPRUHJXODPHQWDo}HVUHODFLRQDGDVjFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRV
IDUPDFrXWLFRV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVRXWRUJDVHRVDOYDUiV
GH IXQFLRQDPHQWR QHFHVViULRV DR GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV VHUmR REWLGDV QHP TXH R
VHUmR HP WHPSR KiELO HP UHODomR D FDGD XP GRV HVWDEHOHFLPHQWRV HP TXH D &RPSDQKLD WHP
RSHUDo}HV H TXH VHUmR UHJXODUPHQWH PDQWLGRV HP YLJRU RX WHPSHVWLYDPHQWH UHQRYDGRV MXQWR jV
DXWRULGDGHVS~EOLFDVFRPSHWHQWHV
2HYHQWXDODWUDVRQRFXPSULPHQWRRXRGHVFXPSULPHQWRGDVQRUPDVDSOLFiYHLVSRGHUiDFDUUHWDU
GHQWUH RXWUDV FRQVHTXrQFLDV HP VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV FLYLV RX SHQDLV UHVXOWDQGR HP HIHLWRV
DGYHUVRVWDLVFRPR L DGYHUWrQFLDV LL PHGLGDVFDXWHODUHV LLL SHUGDGHOLFHQoDVQHFHVViULDVSDUD
D FRQGXomR GH VHXV QHJyFLRV LY  IHFKDPHQWR GH KRVSLWDLV RX RXWURV VHUYLoRV Y  SHUGD GDV
DXWRUL]Do}HVSDUDSDUWLFLSDU RXH[FOXVmR GRVSURJUDPDVGHUHFXSHUDomRILVFDO YL FRUUHo}HVGH
SUiWLFDV LQIUDWLYDV H YLL  PXOWDV $ SHUGD GH TXDLVTXHU OLFHQoDV GH RSHUDomR SDUD XP RX PDLV
XQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRRXSDUDDFRQGXomRGHFHUWDVDWLYLGDGHVFRPSRVVtYHLVLQWHUUXSo}HVGDV
RSHUDo}HV GDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD RX TXDOTXHU LPSRVLomR GH PXOWDV H
SHQDOLGDGHVVLJQLILFDWLYDVSRGHLPSDFWDURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDGH
IRUPDDGYHUVD$OpPGLVVRDOWHUDo}HVQHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVSRGHPUHVWULQJLUDVRSHUDo}HV
H[LVWHQWHVOLPLWDUDH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHH[LJLUTXHD&RPSDQKLDDOWHUHVHXVVLVWHPDVRXIDoD
DOWHUDo}HV RSHUDFLRQDLV TXH SRGHP VHU GLItFHLV HRX RQHURVDV GH LPSOHPHQWDU H SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHRSHUDo}HV
$ HGLomR GH OHLV H UHJXODPHQWRV FRPR D /*3' SRGH REULJDU DV HPSUHVDV GR VHWRU GH VD~GH D
GHVSHQGHUUHFXUVRVDGLFLRQDLVSDUDVHDGHTXDUjVQRYDVUHJUDV4XDOTXHUDomRQHVVHVHQWLGRSRU
SDUWH GR SRGHU S~EOLFR SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV D FRQGLomR ILQDQFHLUD H RV
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UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD3RGHKDYHURXWUDVPDWpULDVTXHVHDSURYDGDVSRGHPLPSRU
QRYRV{QXVHDXPHQWDUFXVWRVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWmRHPWUDPLWDomRQR&RQJUHVVR1DFLRQDODOJXQVSURMHWRV
GHOHLSDUDDOWHUDUD/HLQGHGHMXQKRGHTXHUHJXODRVSODQRVGHVD~GHSULYDGRV
1mRpSRVVtYHOSUHYHUFRPRDGLVFXVVmRHPWRUQRGRVSURMHWRVGHOHLLUiHYROXLUWDPSRXFRSUHYHU
TXDOVHUiRWH[WRGHILQLWLYRGRSURMHWRGHOHLHTXDQGRHVHDSURYDGDFRPRDQRYDOHLDIHWDUiRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHDREVHUYkQFLDGHQRYDVREULJDo}HVHGHWHUPLQDo}HVOHJDLV
SRGHULD DFDUUHWDU FXVWRV DGLFLRQDLV RX DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H DV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode enfrentar maior concorrência de participantes do mercado internacional.
(PRDUFDERXoRUHJXODWyULRDSOLFiYHOjLQG~VWULDKRVSLWDODUHGHVD~GHEUDVLOHLUDPXGRXHRV
SDUWLFLSDQWHV QmREUDVLOHLURV GR PHUFDGR H RV LQYHVWLGRUHV ILQDQFHLURV HVWUDQJHLURV IRUDP
DXWRUL]DGRVDSDUWLFLSDUDWLYDPHQWHQRPHUFDGREUDVLOHLURGHVD~GH$HQWUDGDGHQRYRVFRQFRUUHQWHV
QR PHUFDGR GH VD~GH EUDVLOHLUR Mi DOWDPHQWH FRPSHWLWLYR SRGHUi ID]HU D GLVSXWD SRU FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHVHSDFLHQWHVVHLQWHQVLILFDU2VSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOTXHHQWUDUHPQR
PHUFDGREUDVLOHLURSRGHPVHUPDLVFDSLWDOL]DGRVWHUDFHVVRDILQDQFLDPHQWRVHPFRQGLo}HVPDLV
IDYRUiYHLVFRQVHJXLUFRQGLo}HVPDLVEHQpILFDVGHVHXVIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRRVIRUQHFHGRUHVGH
WHFQRORJLD H HTXLSDPHQWRV PpGLFRV RX WHU DFHVVR D WHFQRORJLD DYDQoDGD H HTXLSDPHQWRV QmR
GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR EUDVLOHLUR ORFDO R TXH SRGH DIHWDU GH IRUPD QHJDWLYD DV RSHUDo}HV H
SRUWDQWRUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHMDQHVWHLWHPDOtQHD D A
Companhia enfrenta concorrência por pacientes de outros hospitais e prestadores de serviços de
saúde, sendo o aumento da consolidação no setor de serviços de saúde um dos motivos´
L

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLDDWXH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGHVHQYROYHVXDVDWLYLGDGHVQRH[WHULRU
M

5LVFRVUHODFLRQDGRVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

A escassez de recursos naturais ocasionada por fatores climáticos ou pela atuação do homem
sobre o meio ambiente, pode afetar as operações da Companhia, implicando a necessidade
de adoção de medidas de contingência complementares.

$ IDOWD GH UHFXUVRV FRPR iJXD H HQHUJLD RFDVLRQDGD SRU DOWHUDo}HV FOLPiWLFDV DVVRFLDGDV DR
DTXHFLPHQWRJOREDOHjDWXDomRGRKRPHPVREUHRPHLRDPELHQWHSRGHLPSDFWDUDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLDTXHVmRGHSHQGHQWHVGHVWHVUHFXUVRV$LPSUHYLVLELOLGDGHGRVUHJLPHVGHFKXYDVHD
VD]RQDOLGDGHGRFOLPDHGDVWHPSHUDWXUDVQDVGLIHUHQWHVHVWDo}HVGRDQRLPSDFWDPDVHVWLPDWLYDV
GHFRQVXPRGRVUHFXUVRV$VUHFHQWHVFULVHVKtGULFDVHHQHUJpWLFDVGHPRQVWUDPVHUHVWHXPWHPD
DWXDOHSRQWRGHSUHRFXSDomRSDUDRVGLIHUHQWHVVHJPHQWRVHFRQ{PLFRVEUDVLOHLURV&DVRTXDLVTXHU
GRVIDWRUHVDSRQWDGRVDFLPDVHPDWHULDOL]HPD&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHULPSDFWRVUHOHYDQWHVHP
VXDVRSHUDo}HVQDVXQLGDGHVKRVSLWDODUHVRTXHSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDVRSHUDo}HV
Eventuais acidentes relacionados a descarte de resíduos podem resultar em multas e
indenizações significativas à Companhia e afetar sua imagem e reputação.
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQRkPELWRGDVXQLGDGHVKRVSLWDODUHVHFHQWURVFOtQLFRVJHUDPUHVtGXRV
SRWHQFLDOPHQWH LQIHFWDQWHV UDGLRDWLYRV H TXtPLFRV TXH QHFHVVLWDP GH WUDWDPHQWR H GHVFDUWH
DGHTXDGRV2GHVFDUWHGHPDWHULDLVTXHSRVVXDPLGHQWLILFDomRHLQIRUPDo}HVVLJLORVDVGRVFOLHQWHV
EHP FRPR DGLVSRVLomR GH HOHWURHOHWU{QLFRV WDPEpP GHPDQGDP DWHQomR HVSHFLDO $ &RPSDQKLD
SRGHVRIUHUPXOWDVHVDQo}HVQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDSRUFRQWDGRGHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomR
DPELHQWDOUHODFLRQDGDDRGHVFDUWHGHUHVtGXRVGHVD~GH$OpPGLVVRRGHVFDUWHLUUHJXODUGHVVHV
UHVtGXRVSRGHWHUFRQVHTXrQFLDVSDUDD&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRXSUHSRVWRVWDPEpPQD
HVIHUDSHQDOHPXPHYHQWXDODFLGHQWHTXHYHQKDDFDXVDUFRQWDPLQDomRGRPHLRDPELHQWHHDIHWH
REHPHVWDUGDSRSXODomRVHPSUHMXt]RGDUHVSRQVDELOLGDGHSHODUHSDUDomRGRGDQRFDXVDGRQD
HVIHUDFtYHOHGRFRPSURPHWLPHQWRGHVXDLPDJHPHUHSXWDomR
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2SURFHVVRGHGHVFDUWHGHUHVtGXRVHVWiVXMHLWRjILVFDOL]DomRGRVyUJmRVDPELHQWDLVFRPSHWHQWHV
&DVR GHL[H GH REVHUYDU RV UHTXLVLWRV OHJDLV D &RPSDQKLD SRGH VRIUHU DXWXDo}HV H PXOWDV
SRWHQFLDOPHQWH LPSDFWDQGR D VXD REWHQomR GDV DXWRUL]Do}HV QHFHVViULDV j FRQGXomR GH VXDV
DWLYLGDGHV$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjVREULJDo}HVUHODFLRQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGHVHXVUHVtGXRV
VyOLGRV QRV WHUPRV GD /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV
6yOLGRV 
7HQGRHPYLVWDTXHRVUHVtGXRVVyOLGRVJHUDGRVSRGHUmRHPIXQomRGHVXDQDWXUH]DJHUDULPSDFWRV
j DWPRVIHUD VROR iJXD VXEWHUUkQHD H HFRVVLVWHPD GXUDQWH WRGR VHX FLFOR GH YLGD VHMD QDV
GHSHQGrQFLDVGRORFDOGRHPSUHHQGLPHQWRVHMDSULQFLSDOPHQWHQRORFDOGHVXDGHVWLQDomRILQDOD
&RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOD VHJUHJDomR DUPD]HQDPHQWR WUDQVSRUWH H GHVWLQDomR ILQDO GH
UHVtGXRVRXGLVSRVLomRILQDOGHUHMHLWRVGHIRUPDDPELHQWDOPHQWHDGHTXDGDSRGHQGRWDPEpPVHU
REULJDGDDUHSDUDUTXDOTXHUVRUWHGHGDQRVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGDJHVWmRLQDGHTXDGDGHWDLV
UHVtGXRV
$GHPDLVDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDVHUYLoRVGHFROHWDDUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHWUDWDPHQWR
RXGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVRXGHGLVSRVLomRILQDOGHUHMHLWRVQmRLVHQWDD&RPSDQKLD
GDUHVSRQVDELOLGDGHSRUGDQRVTXHYLHUHPDVHUSURYRFDGRVSHORJHUHQFLDPHQWRLQDGHTXDGRGRV
UHVtGXRVRXUHMHLWRV
3HQDOLGDGHV SRGHP VHU DSOLFDGDV VH D &RPSDQKLD GHL[DU GH FXPSULU DV FRQGLo}HV H[LJLGDV SHOD
OHJLVODomRDPELHQWDOHPUHODomRDRJHUHQFLDPHQWRDGHTXDGRGHUHVtGXRVVyOLGRVRTXHSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVVXDVRSHUDo}HVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVLPDJHPHUHSXWDomR
O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pode afetar adversamente os
negócios da Companhia, podendo resultar na obrigação de reparação de danos ambientais,
na imposição de sanções administrativas e penais e/ou em danos reputacionais.
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDXPDDPSODOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO
UHODFLRQDGDjFRQVHUYDomRHSURWHomRGRPHLRDPELHQWH'HQWUHRXWUDVREULJDo}HVD&RPSDQKLD
GHYH REWHU OLFHQoDV DPELHQWDLV HRX GLVSHQVDV IRUPDLV GH OLFHQFLDPHQWR SDUD DOJXPDV GH VXDV
DWLYLGDGHVEHPFRPRGHYHREVHUYDUQRUPDVUHODFLRQDGDVDSDGU}HVSDUDRGHVFDUWHGHHIOXHQWHV
FRQWUROH GH RGRUHV JHVWmR GH UHVtGXRV VyOLGRV SDUkPHWURV GH HPLVV}HV GH UXtGRV XWLOL]DomR GH
SURGXWRVTXtPLFRVFRQWURODGRVH[LJrQFLDVUHODFLRQDGDVDiUHDVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDVXVRGH
iJXDHJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHiUHDVFRQWDPLQDGDVHXVRGHSURGXWRVUDGLRDWLYRV
2 GHVFXPSULPHQWR GD OHJLVODomR HRX GD UHJXODPHQWDomR DPELHQWDO SRGHUi VXMHLWDU WDQWR D
&RPSDQKLDTXDQWRVHXVDGPLQLVWUDGRUHVDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGH
UHSDUDomR GRV GDQRV DPELHQWDLV QD HVIHUD FtYHO (VVHV IDWRUHV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
LPDJHP H UHSXWDomR GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR VXD GLVSRQLELOLGDGH GH FDL[D H VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
$OpP GLVVR FDVR D OHJLVODomR DPELHQWDO VH WRUQH PDLV ULJRURVD QR %UDVLO D &RPSDQKLD SRGHUi
GHVSHQGHU JDVWRV QmR SUHYLVWRV SDUD DGHTXDUVH jV UHJUDV LPSRVWDV R TXH SRGHUi DIHWDU VXD
GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV UHVXOWDQGR FRQVHTXHQWHPHQWH UHVXOWDU HP XP LPSDFWR DGYHUVR QR
UHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
Incêndios, desastres naturais e outros acidentes fora do controle da Companhia podem afetar
seus negócios e resultar em perda de receita ou no aumento de custos e despesas da
Companhia.
4XDOTXHULQWHUUXSomRJUDYHHPTXDLVTXHUGDVXQLGDGHVKRVSLWDODUHVGD&RPSDQKLDFRPRLQFrQGLRV
FKXYDVIRUWHVGHVDVWUHVQDWXUDLVRXRXWURVDFLGHQWHVSRGHPSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLD
GHXVDUHVVDVXQLGDGHVKRVSLWDODUHVGHQWUHRXWURVLPSDFWRVQHJDWLYRVHFRQVHTXHQWHPHQWHFDXVDU
XP LPSDFWR PDWHULDO DGYHUVR QDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD H DXPHQWDU VHXV UHVSHFWLYRV FXVWRV H
GHVSHVDV2XWURVDFLGHQWHVGHJUDQGHPDJQLWXGHGHVDVWUHVQDWXUDLVRXRXWUDVSHUWXUEDo}HVJUDYHV
HPTXDOTXHUXPDGDVXQLGDGHVKRVSLWDODUHVGD&RPSDQKLDSRGHPSUHMXGLFDUDVXDFDSDFLGDGHGH
IRUQHFHUDRVSDFLHQWHVXPQtYHODGHTXDGRGHDWHQGLPHQWRFDXVDUXPDLQWHUUXSomRVLJQLILFDWLYDQDV
RSHUDo}HV LQFRUUHU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD WHQWDU UHDORFDU RX UHVWDEHOHFHU HVVDV IXQo}HV
UHVXOWDUHPGLVSXWDVOHJDLVUHFODPDo}HVHFXVWRVUHODFLRQDGRVHSRUWDQWRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWH
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RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD ,QWHUUXSo}HV GXUDGRXUDV QR IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD
HOpWULFDHPVXDVXQLGDGHVSRGHPLPSOLFDUHPDXPHQWRVVLJQLILFDWLYRVGHVHXVFXVWRVRTXHSRGH
FDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRHPVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$OpPGLVVRLQFLGHQWHVFRPRHVVHVJHUDOPHQWHUHFHEHPDPSODFREHUWXUDGDPtGLDHFRPRUHVXOWDGR
SRGHPLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDDUHSXWDomRGD&RPSDQKLD(YHQWXDLVVHJXURVFRQWUDWDGRVSHOD
&RPSDQKLD SRGHP QmR UHVVDUFLU D &RPSDQKLD DGHTXDGDPHQWH SRU WRGDV DV SHUGDV GLUHWDV H
LQGLUHWDV LQFRUULGDV FRPR UHVXOWDGR GH GHVDVWUHV QDWXUDLV RX RXWURV GHVDVWUHV 3RU ILP QmR Ki
JDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDQmRYHQKDVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDILQDQFHLUDRXUHSXWDFLRQDOPHQWH
SRU FRQWD GH FDVRV IRUWXLWRV RX IRUoD PDLRU FRPR D IDOWD GH HQHUJLD HOpWULFD LQFrQGLRV H RXWURV
HYHQWRVDOKHLRVjVXDSUHYLVLELOLGDGHQDVXDRSHUDomRGHVD~GH7DLVVLWXDo}HVSRGHPRFDVLRQDU
FDVXDOLGDGHVHPVHXVSDFLHQWHVJHUDQGRSURFHVVRVMXGLFLDLVFRQWUDD&RPSDQKLD
Preocupações crescentes com as mudanças climáticas podem levar à exigência de medidas
regulatórias adicionais, que podem resultar em um aumento de custos para cumprimento
destas regulações.
3UHRFXSDo}HV FUHVFHQWHV SRU SDUWH GRV JRYHUQRV FRP UHODomR D PXGDQoDV FOLPiWLFDV SRGHP
UHVXOWDU QD LPSRVLomR GH UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV PDLV UHVWULWLYDV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD
LPSRVLomRGHFXVWRVDVVRFLDGRVDRFRQWUROHGHHPLVV}HVGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID *(( 'HYLGR
jSUHRFXSDomRTXDQWRDRULVFRGDVDOWHUDo}HVFOLPiWLFDVXPDVpULHGHSDtVHVLQFOXLQGRR%UDVLO
DGRWRXRXHVWiFRQVLGHUDQGRDGRWDUPDUFRVUHJXODWyULRVTXHHQWUHRXWUDVUHJUDVYLVDPDUHGX]LUD
HPLVVmRGH*((5HJXODPHQWDo}HVVREUH*((SRGHUmRDXPHQWDURVFXVWRVGD&RPSDQKLDSDUD
HVWDU HP FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR DPELHQWDO 7DO VLWXDomR SRGHUi DIHWDU RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
N

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFR

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior volatilidade no
mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia brasileira, e
qualquer surto de tais doenças no Brasil pode afetar diretamente as operações da Companhia,
seus negócios e o resultado de suas operações.
6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDVFRPRR&RURQDYtUXV &29,' R=LNDR(ERODDJULSH
DYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH0pGLRRX0(56VDUDPSR
HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLD4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVSRGHWHUXP
LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO QDV LQG~VWULDV PXQGLDLV QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR$LQGDVXUWRVRXSRWHQFLDLV
VXUWRVSRGHPGLPLQXLUDFRQILDQoDQDVLQVWLWXLo}HVGHVD~GHHVSHFLDOPHQWHQRVKRVSLWDLVTXHIDOKHP
HPGLDJQRVWLFDUSURQWDHSUHFLVDPHQWHRXWUDWDUSDFLHQWHVDIHWDGRVSRUGRHQoDVLQIHFFLRVDV
6XUWRV GH GRHQoDV WDPEpP SRGHP UHVXOWDU HP TXDUHQWHQD GH IXQFLRQiULRV GD &RPSDQKLD RX QD
LQFDSDFLGDGHGHDFHVVDUVXDVLQVWDODo}HVRTXHSUHMXGLFDULDVXDUHSXWDomRHVXDVRSHUDo}HV6H
DOJXPDGDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDHVWLYHUHQYROYLGDRXIRUFRQVLGHUDGDHQYROYLGDQRWUDWDPHQWR
GHSDFLHQWHVGHXPDGRHQoDLQIHFFLRVDRXWURVSDFLHQWHVSRGHPDGLDURXFDQFHODUSURFHGLPHQWRV
HOHWLYRV RX QmR SURFXUDU RV FXLGDGRV QHFHVViULRV QDV LQVWDODo}HV GD&RPSDQKLD SRGHQGR JHUDU
XPDTXHGDLQHVSHUDGDQDVXDUHFHLWD$OpPGLVVRXPDSDQGHPLD HSLGHPLDRXVXUWRGHGRHQoD
LQIHFFLRVDSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHPUD]mRGHXPDLQWHUUXSomRRX
DWUDVRQDHQWUHJDGHVXSULPHQWRVRXFDXVDQGRHVFDVVH]GHSHVVRDOQDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLD
2VSODQRVFRQWUDGHVDVWUHVHRVSURWRFRORVGHGRHQoDVLQIHFFLRVDVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVHP
FDVRGHVXUJLPHQWRGHXPDSDQGHPLDHSLGHPLDRXVXUWRLQIHFFLRVRRTXHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H SRUWDQWR UHVXOWDU HP XP LPSDFWR DGYHUVR QD FDSDFLGDGH GD
&RPSDQKLDDIHWDQGRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDUFDUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
$GLFLRQDOPHQWH VXUWRV RX SRWHQFLDLV VXUWRV GH GRHQoDV SRGHP VREUHFDUUHJDU DV XQLGDGHV GH
DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD JHUDQGR XP DXPHQWR LQHVSHUDGR GRV FXVWRV GD &RPSDQKLD
QHFHVVLGDGH GH DTXLVLomR GH HTXLSDPHQWRV DGLFLRQDLV H FRQWUDWDomR GH IXQFLRQiULRV H HTXLSH
HVSHFLDOL]DGD1HVWHFHQiULRD&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVSDUDDGTXLULUHTXLSDPHQWRV
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HPDWHULDLVPpGLFRVSRUYDORUHVTXHD&RPSDQKLDFRQVLGHUDUD]RiYHLVLPSDFWDQGRSRUWDQWRDV
RSHUDo}HVHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV QDV GLYHUVDV HVIHUDV H yUJmRV UHJXODWyULRV SRGHP LPSRU
UHVWULo}HVQRIXQFLRQDPHQWRGDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPRSRUH[HPSORDWUDYpV
GRFDQFHODPHQWRHDGLDPHQWRGRVSURFHGLPHQWRVHOHWLYRVHWDPEpPQRFRPSRUWDPHQWRKXPDQR
SRU PHLR GH lockdowns H IHFKDPHQWR GH VHUYLoRV QmR HVVHQFLDLV 7DLV PHGLGDV SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVLPSDFWRVGDSDQGHPLD
GR&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
a capacidade de venda de nossos valores mobiliários pelo preço e momento desejados.
2PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURpPHQRUPHQRVOtTXLGRPDLVYROiWLOHPDLVFRQFHQWUDGR
GRTXHRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVLQWHUQDFLRQDLVFRPRD1DVGDT'RZ-RQHV
HQWUHRXWURV$OpPGLVVRRPHUFDGRVHFXQGiULRGHDo}HVQR%UDVLODSUHVHQWDOLTXLGH]OLPLWDGD1mR
SRGHPRVSRUWDQWRDVVHJXUDUTXHDSyVDFRQFOXVmRGHQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVKDYHUi
XPPHUFDGROtTXLGRRTXHSRGHUiOLPLWDUDFDSDFLGDGHGRUHVSHFWLYRVXEVFULWRUGHYHQGHUDVDo}HV
GHQRVVDHPLVVmRSHORSUHoRHQDRFDVLmRGHVHMDGRV$OpPGLVVRRSUHoRGDVDo}HVYHQGLGDVHP
XPDRIHUWDS~EOLFDHVWiIUHTXHQWHPHQWHVXMHLWRjYRODWLOLGDGHLPHGLDWDPHQWHDSyVVXDUHDOL]DomR
(VVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHPHUFDGRSRGHPOLPLWDUDFDSDFLGDGHGRVGHWHQWRUHVGHDo}HVGHQRVVD
HPLVVmR GH YHQGrODV DR SUHoR H QD RFDVLmR HP TXH GHVHMDUHP ID]rOR H FRQVHTXHQWHPHQWH
SRGHUmRYLUDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVHXYDORUGHQHJRFLDomR
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
causar um efeito adverso relevante nas nossas atividades.
2*RYHUQR)HGHUDOUHDOL]DIUHTXHQWHPHQWHLQWHUYHQo}HVQDHFRQRPLDGRSDtVHUHDOL]DPRGLILFDo}HV
VLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDVPRQHWiULDVILVFDLVFUHGLWtFLDVHWDULIiULDVGHSHQGHQGRGR
PRPHQWRHPTXHRSDtVYLYH2*RYHUQR)HGHUDOSRGHWRPDUPHGLGDVSDUDFRQWURODUDLQIODomRH
LQVWLWXLUSROtWLFDVHQRUPDVTXHDIHWHPGLUHWDPHQWHDVWD[DVGHMXURVSROtWLFDVILVFDLVRVVDOiULRVH
SUHoRV DFHVVR jV FRQWDV EDQFiULDV FkPELR FRQWUROH GH FDSLWDO H LPSRUWDo}HV HQWUH RXWUDV $
&RPSDQKLDQmRWHPRFRQWUROHVREUHTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDVR*RYHUQR)HGHUDOSRGHUiDGRWDU
QRIXWXURQmRVHQGRSRVVtYHOSUHYrODV$VDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HSHUVSHFWLYDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUSUHMXGLFDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHSRUPRGLILFDo}HVQDV
SROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPIDWRUHVWDLVFRPR
•

7D[DVGHMXURV

•

,QIODomR

•

/LTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV

•

([SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDGHDFRUGRFRPDVWD[DVGHFUHVFLPHQWRGR
3,%

•

5DFLRQDPHQWRGHiJXDHRXHQHUJLD

•

,QVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD

•

3ROtWLFDPRQHWiULD

•

&RQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU

•

)OXWXDo}HVFDPELDLV

•

3ROtWLFDILVFDOH

•

2XWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHU
QR%UDVLORXTXHRDIHWHP
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$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURVIDWRUHVQRIXWXURSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVH
GRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVQRH[WHULRUSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV6HQGRDVVLPWDLVLQFHUWH]DV
H RXWURV DFRQWHFLPHQWRV IXWXURV QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHUmR SUHMXGLFDU DV DWLYLGDGHV H RV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$OpPGRVSRQWRVOHYDQWDGRVDFLPDQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRDWXDOJRYHUQRFRQVHJXLUiDSURYDU
UHIRUPDVTXHYHQKDPDVHUQHFHVViULDVHFRQVHTXHQWHPHQWHLPSOHPHQWDUSROtWLFDVHRXPHGLGDV
TXHHVWLPXOHPRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRHUHDTXHoDPRPHUFDGRILQDQFHLUR
O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países e regiões, particularmente em
países de economia emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia, podem afetar
adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações de emissão da Companhia.
2 PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GH FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV p LQIOXHQFLDGR HP
GLIHUHQWHV JUDXV SHODV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H GH PHUFDGR GH RXWURV SDtVHV LQFOXVLYH (VWDGRV
8QLGRVSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDHSDtVHVGHHFRQRPLDVHPHUJHQWHV$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVD
WDLV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H GH PHUFDGR SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH R YDORU GH
PHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVHPHVSHFLDODTXHOHVQHJRFLDGRVHP
EROVDV GH YDORUHV &ULVHV QRV (VWDGRV 8QLGRV QD 8QLmR (XURSHLD RX HP SDtVHV HPHUJHQWHV WDO
FRPRDWHQVmRSROtWLFDHQWUH(VWDGRV8QLGRVH,UmQRSDVVDGRHDSDQGHPLDGR&RURQDYtUXVSRGHP
UHGX]LURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRQDPHGLGDHPTXHGLVSXWDVFRPHUFLDLVHQWUHSDtVHVHPHVSHFLDODDWXDOGLVSXWDHQWUH
RV(VWDGRV8QLGRVHD&KLQDHRXWURVIDWRUHVHFRQ{PLFRVHPSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDGHPHUFDGRV
HPHUJHQWHVDIHWHPR%UDVLOQHJDWLYDPHQWHQHJyFLRHRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
WDPEpPSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV2VSUHoRVGDVDo}HV
QHJRFLDGDVQD%SRUH[HPSORIRUDPKLVWRULFDPHQWHVHQVtYHLVDIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVQRV
(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRDYDULDo}HVGDVSULQFLSDLVEROVDVGRV(VWDGRV8QLGRV$OpPGLVVRFULVHV
HPRXWURVSDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWHSRGHPUHGX]LURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVQRVYDORUHV
PRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
R TXH SRGHUi SUHMXGLFDU R SUHoR GH PHUFDGR GDV Do}HV HPLWLGDV SHOD &RPSDQKLD $GHPDLV D
LQVWDELOLGDGHRXYRODWLOLGDGHGRVPHUFDGRVILQDQFHLURVJOREDLVSRGHDXPHQWDUDLQGDPDLVRVHIHLWRV
QHJDWLYRVVREUHRDPELHQWHILQDQFHLURHHFRQ{PLFRGR%UDVLORTXHSRGHWHUHIHLWRQHJDWLYRUHOHYDQWH
VREUHD&RPSDQKLD
)DWRUHVFRPRDUHFHQWHWHQVmRSROtWLFDQRV(VWDGRV8QLGRVDHOHLomRSUHVLGHQFLDOQRUWHDPHULFDQD
R%UH[LWHDQRYDSDQGHPLDGR&29,'TXHDFUHVFHQWRXXPDQRYDIRQWHGHLQFHUWH]DjDWLYLGDGH
HFRQ{PLFDJOREDOLPSDFWDPVLJQLILFDWLYDPHQWHRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR'DGDD
IDOWDGHGHILQLomRHPUHODomRDRHVFRSRHpSRFDGRFRQWiJLRGD&29,'EHPFRPRDLPSRVLomR
RXUHOD[DPHQWRSHULyGLFR GHPHGLGDVGHSURWHomRSRUJRYHUQRVHPGLYHUVDVUHJL}HVJHRJUiILFDV
XPVXUWRHHIHLWRVFDXVDGRVHPXPDMXULVGLomRSRGHPFDXVDULPSDFWRQHJDWLYRHPWRGRRPXQGR
ILQDQFHLURDSHVDUGDFRQWHQomRUHODWLYDHPRXWUDVMXULVGLo}HV(VVHVGHVGREUDPHQWRVEHPFRPR
SRVVtYHLV FULVHV H IRUPDV GH LQVWDELOLGDGH SROtWLFD GDt GHFRUUHQWHV RX GH TXDOTXHU RXWUR
DFRQWHFLPHQWRDLQGDLPSUHYLVWRSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
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 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 seu acesso aos mercados de capitais e ao
financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis.
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1mRKiJDUDQWLDGHTXHRPHUFDGRGHFDSLWDLVHVWHMDDEHUWRjVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVRXGHTXHRV
FXVWRV GH ILQDQFLDPHQWR QHVVH PHUFDGR VHMDP YDQWDMRVRV SDUD D &RPSDQKLD &ULVHV HP RXWURV
SDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPUHVWULQJLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVHPUHODomRDRVWtWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRTXHSRGH
SUHMXGLFDU VXD OLTXLGH] H VHX YDORU GH PHUFDGR DOpP GH GLILFXOWDU R VHX DFHVVR DR PHUFDGR GH
FDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV
A instabilidade política pode afetar adversamente a economia brasileira, os negócios os
resultados e o preço das ações da Companhia.
2 DPELHQWH SROtWLFR EUDVLOHLUR KLVWRULFDPHQWH WHP LQIOXHQFLDGR H FRQWLQXD LQIOXHQFLDQGR R
GHVHPSHQKRGDHFRQRPLDGRSDtVHDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGR
HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH QRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU
FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV 2 PHUFDGR EUDVLOHLUR UHJLVWURX XP DXPHQWR GH YRODWLOLGDGH GHYLGR jV
LQFHUWH]DVGHFRUUHQWHVGHLQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRFRQGX]LGDVSHOD3ROtFLD)HGHUDO%UDVLOHLUDH
SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO %UDVLOHLUR GHQWUH DV TXDLV D ³2SHUDomR /DYD -DWR´ 7DLV
LQYHVWLJDo}HVLPSDFWDUDPHQRYDVLQYHVWLJDo}HVSRGHPLPSDFWDUDHFRQRPLDHRDPELHQWHSROtWLFR
GR SDtV $OJXQV PHPEURV GR *RYHUQR )HGHUDO EUDVLOHLUR H GR 3RGHU /HJLVODWLYR EHP FRPR
H[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDVHVWmRHQIUHQWDQGRDFXVDo}HVGHFRUUXSomR
SRUVXSRVWDPHQWHWHUHPDFHLWDGRVXERUQRVSRUPHLRGHSURSLQDVHPFRQWUDWRVFRQFHGLGRVSHOR
JRYHUQR D FRPSDQKLDV GH LQIUDHVWUXWXUD SHWUyOHR H JiV H FRQVWUXomR GHQWUH RXWUDV 2V YDORUHV
GHVWDV SURSLQDV IRUDP VXSRVWDPHQWH GHVWLQDGRV HP JUDQGH SDUWH SDUD ILQDQFLDU FDPSDQKDV GH
SDUWLGRVSROtWLFRVHQmRIRUDPFRQWDELOL]DGDVRXGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWHVHUYLQGRSDUDSURPRYHUR
HQULTXHFLPHQWR SHVVRDO GRV EHQHILFLiULRV GR HVTXHPD GH FRUUXSomR &RPR UHVXOWDGR YiULRV
SROtWLFRVLQFOXLQGRPHPEURVGR&RQJUHVVR1DFLRQDOHH[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDV
H SULYDGDV EUDVLOHLUDV UHQXQFLDUDP D VHXV FDUJRV HRX IRUDP SUHVRV VHQGR TXH RXWUDV SHVVRDV
DLQGDHVWmRVHQGRLQYHVWLJDGDVSRUDOHJDo}HVGHFRQGXWDDQWLpWLFDHLOHJDOLGHQWLILFDGDVGXUDQWHWDLV
LQYHVWLJDo}HV
2SRWHQFLDOUHVXOWDGRGHVWDHRXWUDVLQYHVWLJDo}HVpLQFHUWRPDVHODVMiWLYHUDPXPLPSDFWRQHJDWLYR
VREUH D LPDJHP H UHSXWDomR GDV HPSUHVDV HQYROYLGDV EHP FRPR VREUH D SHUFHSomR JHUDO GR
PHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVR
LUmR FRQGX]LU D XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD
IXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
$&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGHSUHYHURVUHVXOWDGRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPRLPSDFWRVREUHD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR$OpPGLVVRTXDOTXHUGLILFXOGDGHGR*RYHUQR
)HGHUDOHPFRQVHJXLUPDLRULDQR&RQJUHVVR1DFLRQDOSRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVR
DJLWDomR SROtWLFD H PDQLIHVWDo}HV PDVVLYDV H  RX JUHYHV TXH SRGHULDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV
QRVVDVRSHUDo}HV
23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVSROtWLFDV
YLJHQWHVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLDRX
VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD $GLFLRQDOPHQWH R UHFHQWH LPSDVVH HQWUH R *RYHUQR )HGHUDO H R
&RQJUHVVR1DFLRQDOWHPJHUDGRLQFHUWH]DVHPUHODomRjLPSOHPHQWDomRSHOR*RYHUQR)HGHUDOGH
PXGDQoDV UHODWLYDV jV SROtWLFDV PRQHWiULD ILVFDO H DGPLQLVWUDWLYD EHP FRPR HP UHODomR jV
DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR SHUWLQHQWH R TXH SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD (VVDV
LQFHUWH]DVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV
Mudanças na legislação fiscal podem resultar em aumentos em determinados tributos diretos
e indiretos, o que poderia reduzir a rentabilidade da Companhia.
2 JRYHUQR EUDVLOHLUR LPSOHPHQWD UHJXODUPHQWH PXGDQoDV QR UHJLPH WULEXWiULR UHSUHVHQWDQGR
SRWHQFLDO DXPHQWR QD FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD H QD GH VHXV FOLHQWHV H IRUQHFHGRUHV 7DLV
PXGDQoDV LQFOXHP DOWHUDo}HV HP DOtTXRWDV H RFDVLRQDOPHQWH D FULDomR GH WULEXWRV WHPSRUiULRV
FXMDDUUHFDGDomRpYLQFXODGDDILQDOLGDGHVJRYHUQDPHQWDLVHVSHFtILFDV
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7UDPLWDPQR&RQJUHVVR1DFLRQDOSURMHWRVGHHPHQGDFRQVWLWXFLRQDOSDUDDUHIRUPDWULEXWiULDFRP
SURSRVWDVGHDOWHUDomRVXEVWDQFLDOGRVLVWHPDWULEXWiULRQDFLRQDOHPYLJRUPHGLDQWHDH[WLQomRRX
XQLILFDomRGHGLYHUVRVWULEXWRVFRPRR3,6D&2),16R,&06HR,66EHPFRPRDSRVVLELOLGDGH
H FULDomR GH QRYRV WULEXWRV LQFOXVLYH WULEXWRV VREUH DV PRYLPHQWDo}HV ILQDQFHLUDV +i DLQGD
SURMHWRVGHOHLHPWUDPLWDomRQR&RQJUHVVR1DFLRQDOWHQGRSRUREMHWRDUHYRJDomRGDLVHQomRGR
LPSRVWRGHUHQGDVREUHGLVWULEXLomRGHOXFURVHGLYLGHQGRVDDOWHUDomRRXUHYRJDomRGDVQRUPDV
VREUHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRFRQIRUPHRFDVR
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHQmRKDYHUiXPDUHIRUPDWULEXWiULDRXPXGDQoDVQDOHJLVODomR
HUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUDUmRRDWXDOUHJLPHWULEXWiULRDTXHVHVXEPHWHD&RPSDQKLD
&DVR HVVDV PXGDQoDV DXPHQWHP GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD D
&RPSDQKLDSRGHWHUVXDPDUJHPUHGX]LGDLPSDFWDQGRPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRV
HUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Ineficiências ou a incapacidade do governo brasileiro de implementar reformas críticas para
aprimorar o sistema tributário e previdenciário brasileiro, a legislação trabalhista e outras
áreas-chave para a vitalidade macroeconômica brasileira podem afetar adversamente a
Companhia.
$ ULJLGH] OHJLVODWLYD SDUWLFXODUPHQWH QRV PHUFDGRV GH EHQV H WUDEDOKR FRQWLQXD D LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDFRPSHWLWLYLGDGHHSURGXWLYLGDGHGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHGLILFXOWDUDDORFDomRGH
UHFXUVRV DR VHX PDLV HILFLHQWH XVR 7ULEXWRV GLVWRUFLGRV VREUH R FRQVXPR WULEXWDomR VREUH
LQYHVWLPHQWRVHDXVrQFLDGHIOH[LELOLGDGHQRPHUFDGRGHWUDEDOKREUDVLOHLURVmRHQWUDYHVSDUDXP
FUHVFLPHQWR FRQWtQXR H UREXVWR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD $GLFLRQDOPHQWH R DUFDERXoR OHJDO H
DGPLQLVWUDWLYRFRPEDVHQRTXDOLQGLYtGXRVHPSUHVDVHJRYHUQRVLQWHUDJHPSHUPDQHFHRQHUDGR
SRUUHVWULo}HVEXURFUiWLFDV$OpPGLVVRREDL[RQtYHOGHFRQILDQoDQDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVHQR
(VWDGRGH'LUHLWRFRQWLQXDDLPSRUGHVDILRVDGLFLRQDLV1mRKi JDUDQWLDVTXHR*RYHUQR)HGHUDO
EUDVLOHLUR LPSOHPHQWDUi UHIRUPDV DGHTXDGDV HQGHUHoDQGR WDLV LPSHGLPHQWRV FRP R ILP GH XP
PDLRUFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRRTXHFRPRUHVXOWDGRSRGHDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH
Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente
o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSHODSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHVTXDQWRDRVULVFRV
UHODFLRQDGRVjFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLO$VDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVXDVFODVVLILFDo}HVVREHUDQDVFRPEDVHHPXPDVpULHGHIDWRUHV
LQFOXLQGRWHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDVFRQGLo}HVILVFDLVHRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHFiOFXORVGH
GtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV
(PIHYHUHLURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHEDL[RXRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOGH%%SDUD%%H
PDQWHYHVXDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDVREUHRUDWLQJFLWDQGRXPDSLRUDQDVLWXDomRGHFUpGLWRGHVGH
(PMDQHLURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXVHXUDWLQJSDUDR%%FRPXPDSHUVSHFWLYD
HVWiYHOHHPGH]HPEURGHDDJrQFLDHOHYRXVXDSHUVSHFWLYDSDUDSRVLWLYD(QWUHWDQWRHP
DEULOGHDSHUVSHFWLYDIRLQRYDPHQWHUHEDL[DGDSDUDHVWiYHOFRPRUHVXOWDGRGDGHVDFHOHUDomR
QR3,%SRUFRQWDGDSDQGHPLDGRDXPHQWRGHJDVWRVSHORJRYHUQRSDUDHQIUHQWDUDSDQGHPLDHGR
DXPHQWRQRQtYHOGHLQFHUWH]DQRDYDQoRGDDJHQGDGHUHIRUPDVHVWUXWXUDLVTXDQGRDSDQGHPLDVH
GLVVLSDU
(PIHYHUHLURGHD0RRG\ VUHEDL[RXRVUDWLQJVGR%UDVLOSDUDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SDUD%DFRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDSHUVSHFWLYDGHGHWHULRUDomRDGLFLRQDOQRVHUYLoRGD
GtYLGDGR%UDVLOHPXPDPELHQWHQHJDWLYRRXGHEDL[RFUHVFLPHQWRDOpPGHGHVDILDUDGLQkPLFD
SROtWLFD(PDEULOGHD0RRG\ VPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOHP%DPDVPXGRXVXD
SHUVSHFWLYDGHQHJDWLYDSDUDHVWiYHODTXDOIRLPDQWLGDHPVHWHPEURGHFLWDQGRH[SHFWDWLYDV
GHQRYRVFRUWHVQRVJDVWRVGRJRYHUQR2UDWLQJHSHUVSHFWLYDHVWiYHOIRUDPUHDILUPDGRVHPPDLR
GH
(P IHYHUHLUR GH  D )LWFK UHEDL[RX D QRWD GH ULVFR GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SDUD %%
QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDV
IUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGRJRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGH
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FUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR2UDWLQJ%%QHJDWLYRGHULVFR
GHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOIRLUHDILUPDGRHPPDLRGHEHPFRPRHPPDLRGHFRP
SHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDGHWHULRUDomRGRVFHQiULRVHFRQ{PLFRHILVFDOEUDVLOHLURHGHULVFRV
GDSLRUDSDUDDPEDVDVGLPHQV}HVGLDQWHGDUHQRYDGDLQFHUWH]DSROtWLFDDOpPGDVLQFHUWH]DVVREUH
DGXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGR&29,'
$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH UDWLQJ DFLPD PHQFLRQDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV
WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH $ FRQWLQXDomR RX R
DJUDYDPHQWRGDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDHDFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHP
OHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRV4XDOTXHUQRYDGHJUDGDomRGDVFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLGRUHV H FRPR UHVXOWDGR DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, nossos
resultados.
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRIRUWHRVFLODomRFRPUHODomRDRGyODUHRXWUDVPRHGDVIRUWHVDRORQJR
GDV~OWLPDVTXDWURGpFDGDV'XUDQWHWRGRHVVHSHUtRGRR*RYHUQR)HGHUDOLPSOHPHQWRXGLYHUVRV
SODQRV HFRQ{PLFRV H XWLOL]RX GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV LQFOXLQGR GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV
PLQLGHVYDORUL]Do}HV SHULyGLFDV VLVWHPDV GH PHUFDGR GH FkPELR IOXWXDQWH FRQWUROHV FDPELDLV H
PHUFDGRGHFkPELRGXSOR'HVGHR%UDVLODGRWRXXPVLVWHPDPDFURHFRQ{PLFRGHPHWDVGH
LQIODomRRTXDOSUHVVXS}HFkPELRIOXWXDQWHFRPLQWHUYHQo}HVGR%DQFR&HQWUDOQDFRPSUDRXYHQGD
GHPRHGDHVWUDQJHLUDFRPRREMHWLYRGHJDUDQWLURSRGHUGHFRPSUDGDPRHGDORFDO
1RV~OWLPRVDQRVKRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOHR'yODUHRXWUDV
PRHGDV 3RU H[HPSOR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  REVHUYRXVH D
GHVYDORUL]DomRGHGDPRHGDEUDVLOHLUDIUHQWHDR'yODUFRPDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOH
R'yODUGH5SRU861RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHREVHUYRXVH
DGHVYDORUL]DomRGHGDPRHGDEUDVLOHLUDIUHQWHDR'yODUFRPDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOH
R 'yODU GH 5 SRU 86 3RU ILP QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH 
REVHUYRXVHDGHVYDORUL]DomRGHGDPRHGDEUDVLOHLUDIUHQWHDR'yODUFRPDWD[DGHFkPELR
HQWUHR5HDOHR'yODUGH5SRU866HQGRDVVLPQmRVHSRGHJDUDQWLUTXHR5HDOQmR
VRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRHPUHODomRDR'yODUQRYDPHQWH
$GHVYDORUL]DomRGRUHDOSRGHFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRV
GDV WD[DV GH MXURV SRGHQGR DIHWDU GH PRGR QHJDWLYR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR XP WRGR H RV
QRVVRVUHVXOWDGRVSRUFRQWDGDUHWUDomRQRFRQVXPRHGRDXPHQWRGHQRVVRVFXVWRV3RURXWUR
ODGRDYDORUL]DomRGRUHDOSRGHOHYDUjGHWHULRUDomRGDVFRQWDVFRUUHQWHVGRSDtVHGDEDODQoDGH
SDJDPHQWRVEHPFRPRDXPHQIUDTXHFLPHQWRQRFUHVFLPHQWRGRSURGXWRLQWHUQREUXWRJHUDGRSHOD
H[SRUWDomR $ &RPSDQKLD QmR H[HUFH TXDLVTXHU LQIOXrQFLDV VREUH D SROtWLFD FDPELDO DGRWDGD QR
%UDVLO H QHP GLVS}H GD FDSDFLGDGH GH SUHYrOD 2V QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHSHUVSHFWLYDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHP
WDLVSROtWLFDVFDPELDLV
$ PDLRU SDUWH GDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD p GHQRPLQDGD HP 5HDLV 1R HQWDQWR GHWHUPLQDGDV
GURJDVPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVPpGLFRVXWLOL]DGRVQRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDVmRLPSRUWDGRV
HVWDQGRSRUWDQWRRVUHVSHFWLYRVSUHoRVGHFRPSUDVXMHLWRVDIOXWXDo}HVGDWD[DGHFkPELR(P
UD]mRGRDFLPDQmRKiJDUDQWLDVGHTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GHVHSURWHJHUFRQWUDRVHIHLWRV
GHIOXWXDo}HVGR5HDOHPUHODomRDPRHGDVHVWUDQJHLUDV
A inflação e determinadas medidas do Governo Federal para contê-la historicamente afetaram
de forma adversa a economia brasileira. Altos níveis de inflação no futuro podem afetar
adversamente a Companhia e o preço de mercado das ações ordinárias de sua emissão.
1R SDVVDGR R %UDVLO H[SHULPHQWRX WD[DV GH LQIODomR H[WUHPDPHQWH HOHYDGDV $ LQIODomR H
GHWHUPLQDGDVPHGLGDVGR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLUREXVFDQGRFRQWUROiODLPSDFWDUDPPDWHULDOH
QHJDWLYDPHQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHPJHUDO$LQIODomRDVSROtWLFDVDGRWDGDVSDUDFRQWUROiODH
LQFHUWH]DVFRPUHODomRDXPDSRVVtYHOLQWHUYHQomRJRYHUQDPHQWDOQRIXWXURFRQWULEXtUDPSDUDXP
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FOLPD GH LQFHUWH]D HFRQ{PLFD QR %UDVLO H DXPHQWDUDP D YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR GH FDSLWDLV
EUDVLOHLUR
'HDFRUGRFRPRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR ,3&$ RVtQGLFHVGHLQIODomR
QR %UDVLO IRUDP GH  H  HP   H  UHVSHFWLYDPHQWH 2 %UDVLO SRGH
H[SHULPHQWDUDOWRVQtYHLVGHLQIODomRQRIXWXURRTXHSRGHOHYDUR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURHP
UHVSRVWD D SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV D LQWHUYLU QD HFRQRPLD H LQWURGX]LU SROtWLFDV TXH SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
1RSDVVDGRDVLQWHUYHQo}HVGR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURLQFOXtUDPDPDQXWHQomRGHXPDSROtWLFD
PRQHWiULD UHVWULWLYD FRP DOWDV WD[DV GH MXURV TXH UHVWULQJLUDP D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H
UHGX]LUDPRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRUHVXOWDQGRHPYRODWLOLGDGHGDVWD[DVGHMXURV&RPRH[HPSOR
DWD[DEiVLFDGHMXURVQR%UDVLOYDULRXGHHPSDUDHPGHDFRUGRFRPR
&RPLWrGH3ROtWLFD0RQHWiULDGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO &2320 $VVLPDLQGDTXHQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDUHIHULGDWD[DEiVLFDGHMXURVEiVLFDWHQKDDWLQJLGRRPHQRUSDWDPDUGD
KLVWyULDGHVHJXQGRR&2320RSDVVDGRUHFHQWHOHYDDFUHUTXHRFHQiULRYROiWLOGHDOWDV
WD[DVGHMXURVSRVVDPUHWRUQDUDTXDOTXHUPRPHQWR
3RURXWURODGRSROtWLFDVHUHGXo}HVGDWD[DGHMXURVPDLVEUDQGDVSHOR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURH
%DQFR &HQWUDO GR %UDVLO FDXVDUDP H SRGHP FRQWLQXDU FDXVDQGR DXPHQWRV QD LQIODomR H
FRQVHTXHQWHPHQWHDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHHQHFHVVLGDGHGHDXPHQWRVUHSHQWLQRVHPDWHULDLVQD
WD[D GH MXURV R TXH SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
&DVR R %UDVLO H[SHULPHQWH LQIODo}HV RX GHIODo}HV VXEVWDQFLDLV QR IXWXUR D &RPSDQKLD H VXD
FDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV7DLV
SUHVV}HV WDPEpP SRGHP DIHWDU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH DFHVVDU PHUFDGRV ILQDQFHLURV
LQWHUQDFLRQDLV H UHVXOWDU HP SROtWLFDV TXH SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H D
&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHDMXVWDURVSUHoRVTXHFREUDGHVHXV
FOLHQWHVFRPRILPGHFRPSHQVDURVLPSDFWRVGDLQIODomRHPVHXVFXVWRVHGHVSHVDVUHVXOWDQGR
HPDXPHQWRGHVHXVFXVWRVHGHVSHVDVHUHGXomRGHVXDPDUJHPRSHUDFLRQDOOtTXLGD
$GLFLRQDOPHQWH R VHWRU GH VD~GH H RV VHUYLoRV KRVSLWDODUHV HVWmR VXMHLWRV j FKDPDGD LQIODomR
PpGLFDTXHSRGHVHUVXSHULRUjLQIODomRREVHUYDGDQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRTXHWDPEpPSRGH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Variações nas taxas de juros flutuantes (DI, IPCA, TJLP) podem aumentar os custos de
endividamento da Companhia e, consequentemente, ter um efeito adverso em seus resultados
operacionais.
2%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHVWDEHOHFHDWD[DEiVLFDGHMXURVSDUDRVLVWHPDEDQFiULREUDVLOHLURFRP
EDVHHPGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGRQtYHLVGHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRHLQIODomRHXWLOL]DDOWHUDo}HV
HPWDOWD[DFRPRXPLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDPRQHWiULD$&RPSDQKLDSRGHLQFRUUHUHPSHUGDVHP
UD]mRGHYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURVTXHDXPHQWHPVXDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHODFLRQDGDVDR
VHXHQGLYLGDPHQWRRXREVHUYDUPHQRUHVUHWRUQRVGHFRUUHQWHVGHVHXVLQYHVWLPHQWRV8PDSDUFHOD
VXEVWDQFLDOGRHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDHVWiDWUHODGDDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHV 7D[D',,3&$
H7-/3 (PGHGH]HPEURGHGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLD
FRUUHVSRQGHQWHD5PLOK}HVHVWDYDDWUHODGDDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHVHVSHFLDOPHQWHD
7D[D7-/3FXMDWD[DHPWHUPRVFRPSRVWRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
  H  IRL GH UHVSHFWLYDPHQWH   H   GD 'tYLGD %UXWD GD
&RPSDQKLDYDULDFRQIRUPHDIOXWXDomRGD7-/32VULVFRVDVVRFLDGRVDHVVDVREULJDo}HVWDPEpP
SRGHPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DGD&RPSDQKLD
$XPHQWRVVLJQLILFDWLYRVQRFRQVXPRLQIODomRRXRXWUDVSUHVV}HVPDFURHFRQ{PLFDVSRGHPUHVXOWDU
HPXPDXPHQWRGHVVDVWD[DV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRULVFRGH
WD[DVGHMXURVYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Os resultados da Companhia poderão ser adversamente impactados por modificações nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas internacionais de relatório
financeiro.

466
PÁGINA: 60 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

$VSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOVmRHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV
&3& HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 VmRHPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 2&3&HR,$6%SRVVXHPFDOHQGiULRVSDUDDSURYDomRGH
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVH,)56RVTXDLVSRGHUmRVRIUHUDOWHUDo}HVDTXDOTXHUPRPHQWRHVREUH
RVTXDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDOTXHULQJHUrQFLD$VVLPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHSUHYHU
TXDLVHTXDQGRVHUmRDSURYDGRVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVRXQRYDV,)56TXHSRVVDPGH
DOJXPDIRUPDLPSDFWDUDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHOD&RPSDQKLD3RUWDQWR
H[LVWH R ULVFR GH TXH DV IXWXUDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP DOWHUDGDV HP UD]mR GH QRYRV
SURQXQFLDPHQWRV FRQWiEHLV SUHYLVWRV SHOR &3& H QRUPDWL]DGRV SHOD &90 EHP FRPR GR ,)56
HPLWLGRV SHOR ,$6% R TXH SRGHUi DIHWDU DV IXWXUDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HODERUDGDV SHOD
&RPSDQKLD
A concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do crédito.
'HDFRUGRFRPR5HODWyULRGH(FRQRPLD%DQFiULDGLYXOJDGRSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHP
RVFLQFRPDLRUHVEDQFRVEUDVLOHLURV²%DQFRGR%UDVLO%UDGHVFR&DL[D(FRQ{PLFD,WD~H
6DQWDQGHU ² FRQFHQWUDYDP HP   GRV GHSyVLWRV WRWDLV R TXH IH] FRP TXH R %UDVLO
ILJXUDVVHQRJUXSRGHSDtVHVFRPRVVLVWHPDVEDQFiULRVPDLVFRQFHQWUDGRVGRPXQGR$WtWXORGH
FRPSDUDomRHPDFRQFHQWUDomRHUDGH(VVDFRQFHQWUDomRSRGHDIHWDUDFDSDFLGDGH
GD &RPSDQKLD GH VH ILQDQFLDU DVVLP FRPR D FRQFRUUrQFLD FRP SRVVtYHLV HIHLWRV VREUH WD[DV
EDQFiULDV H RXWURV SUHoRV $GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU SUREOHPD GH UHODFLRQDPHQWR LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV SULQFLSDOPHQWH FRP DOJXP GRV UHIHULGRV EDQFRV SRGH DJUDYDU HVWH ULVFR H
FRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
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'HVFULomRGRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

1RVVD DWLYLGDGH pD SUHVWDomR GH VHUYLoRV PpGLFRKRVSLWDODUHV2VSULQFLSDLV IDWRUHV GH ULVFR GH
PHUFDGRTXHDIHWDPRVQHJyFLRVHVWmRGHWDOKDGRVFRPRVHJXH

$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDH[S}HPDGLYHUVRVULVFRVILQDQFHLURVULVFRGHWD[DGHMXURVULVFR
FDPELDOULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]

Risco de taxa de juros

(VVHULVFRpRULXQGRGDSRVVLELOLGDGHGHYLUPRVDLQFRUUHUHPSHUGDVSRUFRQWDGHIOXWXDo}HVQDV
WD[DVGHMXURVTXHDXPHQWHPDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
EHPFRPRLPSDFWHPJDQKRVGHQRVVDVDSOLFDo}HV

)OXWXDo}HV GD WD[D GH MXURV SRGHUmR DXPHQWDU R FXVWR GH QRVVDV GtYLGDV RFDVLRQDQGR HIHLWRV
DGYHUVRVVREUHRVQHJyFLRV2HQGLYLGDPHQWRGHHPSUHVDVHPJHUDOHLQFOXVLYHQRVHWRUKRVSLWDODU
FRPRQyVHVWiYLQFXODGRjWD[DVLQGH[DGRUDVFRPRDWD[DGHMXURV6HQGRDVVLPQRFDVRGHDV
WD[DVGHMXURVVXELUHPRVFXVWRVUHODWLYRVDRHQGLYLGDPHQWRFUHVFHUmR

1RHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHQRVVDSRVLomRHPSUpVWLPRV
H ILQDQFLDPHQWRV DWUHODGRV jV WD[DV IOXWXDQWHV 7-/3 H ,3&$ WRWDOL]DP R PRQWDQWH GH 5 
PLOK}HV 4XDOTXHU RVFLODomR QHVWHV LQGLFDGRUHV SRGHUi JHUDU LPSDFWR QHJDWLYR VREUH R UHVXOWDGR
ILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

$SUHVHQWDPRVDVHJXLUTXDGURGHPRQVWUDWLYRGHDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVHPSUpVWLPRVFRP
HQFDUJRVILQDQFHLURVYDULiYHLVWDLVFRPR&',7-/3H,3&$HQWUHRXWURVTXHGHVFUHYHRVULVFRV
TXHSRGHPJHUDUSUHMXt]RVPDWHULDLVSDUDD&RPSDQKLDFRPFHQiULRPDLVSURYiYHO FHQiULREDVH 
VHJXQGRDYDOLDomRHIHWXDGDSHOD$GPLQLVWUDomR

3DUDDUHDOL]DomRGDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHIRUDPXWLOL]DGRVFRPRSUHPLVVDGHHVWLPDWLYDVSDUDR
FHQiULR SURYiYHO RV LQGLFDGRUHV PDFURHFRQ{PLFRV HVWLPDGRV SDUD  GH GH]HPEUR GH 
FRQIRUPH %ROHWLP )RFXV HPLWLGR SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO SDUD DTXHOHV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVDWUHODGRVDWD[DVSyVIL[DGDVFRQVLGHUDGDVSDUDHVVDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHFRPR
DYDULiYHOGHULVFR$VVLPD&RPSDQKLDHVWLPDQRFHQiULRSURYiYHODVWD[DVDQXDLV7-/3HP
R&',HPH,3&$HP2³&HQiULRSRVVtYHO´FRQWHPSODXPDXPHQWRGHQDVWD[DV
HPTXHVWmRHR³&HQiULRUHPRWR´XPDXPHQWRGH







Variação da dívida
(PSUpVWLPRHP7-/3
(PSUpVWLPRHP,3&$
Variação do instrumento financeiro
derivativo (posição passiva)
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Variação das aplicações financeiras
&',
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9DULDomRGR&',
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5LVFRFDPELDO

$ &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP TXH HVWi H[SRVWD DR ULVFR
FDPELDOEDVLFDPHQWHFRPUHODomRDRGyODUGRV(VWDGRV8QLGRV

1DHODERUDomRGDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSDUDRULVFRGDWD[DGHFkPELRIRLXWLOL]DGDDFRWDomRGR
GyODUGH5SDUDRFHQiULRSURYiYHO FHQiULREDVH FRQIRUPHHVWLPDWLYDGHFRWDomRSDUDGH
GH]HPEURGHGLYXOJDGDSHOR%ROHWLP)RFXVHPLWLGRSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO2VFHQiULRV
SRVVtYHOHUHPRWRIRUDPFDOFXODGRVFRPGHWHULRUDo}HVGHHQDYDULiYHOGHULVFRVREUHR
FHQiULR EDVH TXH QR FDVR p D FRWDomR IXWXUD GR GyODU $ DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH OHYRX HP
FRQVLGHUDomRDH[SRVLomRDWLYDRXSDVVLYDOtTXLGDVHQGRTXHQRVFDVRVHPTXHDH[SRVLomRpDWLYD
DGHWHULRUDomRGDYDULiYHOGHULVFRQHVVHFDVRVHUHIHUHjUHGXomRGDWD[DGRGyODUDRSDVVRTXH
QRVFDVRVHPTXHDH[SRVLomRpSDVVLYDDGHWHULRUDomRVHUHIHUHDRDXPHQWRGDWD[DGRGyODU













Variação da dívida
(PSUpVWLPRHPGyODU
Variação do instrumento financeiro
derivativo (posição ativa)
'yODU
([SRVLomROtTXLGD
(IHLWR OtTXLGR GH YDU FDPELDO  *DQKR
SHUGD 






 
9DORU
FRQWiELO








(PGHGH]HPEUR
(Em R$ mil, salvo quando expressamente indicado)
 
&HQiULR



SURYiYHO






 




  


  



 







5LVFRGH&UpGLWR

2ULVFRGHFUpGLWRGHFRUUHGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVGHFRUUHQWHV
GHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHDR
YDORU MXVWR SRU PHLR GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV
IDYRUiYHLVGHSyVLWRVHPEDQFRVHHPRXWUDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRGHH[SRVLo}HVGH
FUpGLWRDFOLHQWHVLQFOXLQGRFRQWDVDUHFHEHUHPDEHUWR

Impairment GHDWLYRVILQDQFHLURV
2VVHJXLQWHVDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRVDRPRGHORGHSHUGDVGH
FUpGLWRHVSHUDGDV
 FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGHFRUUHQWHVGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVH

 DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHDWLYRVGHFRQWUDWRV
$&RPSDQKLDDSOLFDDDERUGDJHPVLPSOLILFDGDGR,)56&3&SDUDDPHQVXUDomRGHSHUGDVGH
FUpGLWR HVSHUDGDV FRQVLGHUDQGR XPD SURYLVmR SDUD SHUGDV HVSHUDGDV DR ORQJR GD YLGD ~WLO SDUD
WRGDVDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHDWLYRVGHFRQWUDWRV
3DUD PHQVXUDU DV SHUGDV GH FUpGLWR HVSHUDGDV DV FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV H RV DWLYRV GH
FRQWUDWRVIRUDPDJUXSDGRVFRPEDVHQDVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLOKDGDVGHULVFRGHFUpGLWRHQRV
GLDVGHDWUDVR2VDWLYRVGHFRQWUDWRVVHUHODFLRQDPDDWHQGLPHQWRVHPDQGDPHQWRTXHQmRIRUDP
IDWXUDGRVHSRVVXHPHVVHQFLDOPHQWHDVPHVPDVFDUDFWHUtVWLFDVGHULVFRVGDVFRQWDVDUHFHEHUGH
FOLHQWHVSDUDRVPHVPRVWLSRVGHFRQWUDWRV3RUWDQWRD&RPSDQKLDFRQFOXLXTXHDVWD[DVGHSHUGDV
HVSHUDGDVSDUDDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVUHSUHVHQWDPXPDDSUR[LPDomRUD]RiYHOGDVWD[DV
GHSHUGDSDUDRVDWLYRVGHFRQWUDWRV
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3DUDILQVGHFiOFXORGHSURYLVLRQDPHQWRD&RPSDQKLDVHJUHJDVHXFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHP
L  UHFXUVRV GH JORVD TXH VmR RV LWHQV HP TXH RV FOLHQWHV GR 0DWHU 'HL TXHVWLRQDP DV FRQWDV
DOHJDQGRQmRVHUHPGHYLGDVSDUFLDORXWRWDOPHQWHH LL UHFHEtYHLVGHFOLHQWHVTXHVmRFUpGLWRVGRV
FOLHQWHVSURYHQLHQWHVGRVVHUYLoRVPpGLFRVSUHVWDGRVDRVSDFLHQWHV
&RPRFULWpULRSDUDRFiOFXORGRPRQWDQWHDSURYLVLRQDUGHJORVDVD&RPSDQKLDVHSDUD L RVFOLHQWHV
FRP RV TXDLV SRVVXL DFRUGRV HP DQGDPHQWR SDUD UHFXSHUDomR GDV JORVDV H LL  RV FOLHQWHV VHP
DFRUGRV HP DQGDPHQWR 3DUD R SULPHLUR FDVR D &RPSDQKLD DQDOLVD FDGD DFRUGR H FDGD FOLHQWH
LQGLYLGXDOPHQWHHHVWLPDXPSHUFHQWXDOGHUHFXSHUDomREDVHDGRQDVQHJRFLDo}HVHQRKLVWyULFRGH
UHFXSHUDomRSRUFOLHQWH3DUDRVFOLHQWHVTXHVHHQFDL[DPQRVHJXQGRFDVRD&RPSDQKLDDQDOLVD
GHIRUPDUHFRUUHQWHDSHUIRUPDQFHGHWtWXORVYHQFLGRVHPWRGDVDVIDL[DVGRagingFRPRVGDGRV
KLVWyULFRVGHPRQVWUDQGRFRPRSUD]RVXILFLHQWHSDUDLQYLDELOL]DUDSRVVLELOLGDGHGHUHFXSHUDomRDV
JORVDVYHQFLGDVKiPDLVGHGLDV
&RPRFULWpULRSDUDSURYLVLRQDPHQWRGHFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDVmRIHLWDVDQiOLVHVFRPGDGRV
KLVWyULFRVRVTXDLVVmRPRQLWRUDGRVSDUDGHILQLomRGHFULWpULRSDUDSURYLVLRQDPHQWR
$VSHUGDVSRUimpairmentHPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHDWLYRVGHFRQWUDWRVVmRDSUHVHQWDGDV
FRPR SHUGDV SRU impairment OtTXLGDV QD UHFHLWD GH VHUYLoRV KRVSLWDODUHV 5HFXSHUDo}HV
VXEVHTXHQWHVGHYDORUHVSUHYLDPHQWHEDL[DGRVVmRFUHGLWDGDVQDPHVPDFRQWD
2VYDORUHVFRQWiEHLVVHDSUR[LPDPGRVYDORUHVMXVWRVGDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHGHPDLV
FRQWDVDUHFHEHU2DJLQJGRFRQWDVDUHFHEHUHPGHGH]HPEURGHHGHpFRPSRVWR
GDVHJXLQWHIRUPD

(R$ mil)



$YHQFHU





$WpGLDV



9HQFLGRVGHDWpGLDV



9HQFLGRVGHDGLDV





















9HQFLGRVDPDLVGHGLDVHPDWUDVR















2PRQWDQWHHPRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDJORVDVSRGHVHUDVVLPDSUHVHQWDGD








(R$ mil)
6DOGRLQLFLDO
$GLo}HV
5HYHUV}HV
6DOGRILQDO















KŵŽŶƚĂŶƚĞĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͗






(R$ mil)
6DOGRLQLFLDO
$GLo}HV
5HYHUV}HV
6DOGRILQDO
















5LVFRGH/LTXLGH]

(VVHULVFRVXUJHGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDYLUDLQFRUUHUHPGLILFXOGDGHVSDUDFXPSULUFRP
DVREULJDo}HVDVVRFLDGDVFRPVHXVSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHVmROLTXLGDGRVFRPSDJDPHQWRVjYLVWD
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RXFRPRXWURDWLYRILQDQFHLUR$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRVGHSHQGH
GDSUHYLVLELOLGDGHGRVHXFDSLWDOGHJLURDOpPGDPDQXWHQomRGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOHPWHUPRV
FRPSDWtYHLVFRPDUHDOLGDGHDWXDOGRSDtV

$ WDEHOD D VHJXLU GHPRQVWUD RV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV TXH SRGHP LPSDFWDU D OLTXLGH] GD
&RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  2V YDORUHV GLYXOJDGRV D VHJXLU VmR SURMHWDGRV SHOD
LQIODomRHFRQVLGHUDPMXURVDWpRYHQFLPHQWR


(R$ mil)
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV D 
$UUHQGDPHQWRV
3DUFHODPHQWRGHLPSRVWRV
'LYLGHQGRVDSDJDU
7RWDO
D

0HQRVGH
XPDQR






(QWUHXPH
GRLVDQRV








(QWUHGRLVH
FLQFRDQRV








$FLPDGH
FLQFRDQRV

























































)LQDQFLDPHQWRVGR%1'(6H%1%FRQVLGHUDGDVQRFXUWRSUD]RFRQIRUPHFRPHQWDGRQRLWHP L GDQRWDH[SOLFDWLYD±*HVWmRGH
FDSLWDO1mRKDYHUiLPSDFWRQDOLTXLGH]GD&RPSDQKLD
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV

$&RPSDQKLDpSDUWHHQYROYLGDHPSURFHVVRVFtYHLVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULRVHWULEXWiULRVHP
DQGDPHQWR H HVWi GLVFXWLQGR HVVDV TXHVW}HV WDQWR QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD FRPR QD MXGLFLDO DV
TXDLV TXDQGR DSOLFiYHLV VmR DPSDUDGDV SRU GHSyVLWRV MXGLFLDLV $V SURYLV}HV SDUD DV HYHQWXDLV
SHUGDVGHFRUUHQWHVGHVVHVSURFHVVRVVmRHVWLPDGDVHDWXDOL]DGDVSHODDGPLQLVWUDomRDPSDUDGD
SRUVHXVDVVHVVRUHVOHJDLVH[WHUQRV

$FODVVLILFDomRGRVSURFHVVRVFRQIRUPHSUREDELOLGDGHGHr[LWR UHPRWDSRVVtYHOHSURYiYHO VmR
GHWHUPLQDGDVDSDUWLUGRVFRQFHLWRVHFULWpULRVGHILQLGRVSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHQRGLVSRVWRQD
1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH &RQWDELOLGDGH  ,$6  ± ³3URYLV}HV 3DVVLYRV &RQWLQJHQWHV H $WLYRV
&RQWLQJHQWHV´HQR&3&³3URYLV}HV3DVVLYRV&RQWLQJHQWHVH$WLYRV&RQWLQJHQWHV´

$ &RPSDQKLD DSUHVHQWDYD DV VHJXLQWHV SURYLV}HV SDUD Do}HV GH QDWXUH]D FtYHLV WUDEDOKLVWDV
SUHYLGHQFLiULDV H WULEXWiULDV YLQFXODGDV D SURFHVVRV MXGLFLDLV HP FXUVR SRU QDWXUH]D QDV GDWDV
LQGLFDGDV


&tYHLV



5PLO 

7UDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULRV

7ULEXWiULDV







(PGHGH]HPEURGH

 





(PGHGH]HPEURGH







(PGHGH]HPEURGH





7RWDO












$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDWHPDo}HVGHQDWXUH]DVWULEXWiULDWUDEDOKLVWDVHFtYHOHQYROYHQGRULVFRV
GHSHUGDFODVVLILFDGRVSHODDGPLQLVWUDomRFRPRSRVVtYHLVFRPEDVHQDDYDOLDomRGHVHXVDVVHVVRUHV
OHJDLVSDUDDVTXDLVQmRKiSURYLVmRFRQVWLWXtGD(PUHODomRDRVSURFHVVRVWULEXWiULRVD&RPSDQKLD
DMXL]RXDo}HVUHODWLYDVDRQmRUHFROKLPHQWRGR3,6HGD&2),16VREUHDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVHWDPEpP
VREUHDH[FOXVmRGR,6641QDEDVHGR3,6HGD&2),16VREUHDUHFHLWDGHVHUYLoRV

2VYDORUHVHVWLPDGRVSDUDDVFDXVDVSRVVtYHLVVmR

(R$ mil)
7ULEXWiULDV
7UDEDOKLVWDV
&tYHLV


 
 



 
 



 






6mRGHVFULWRVDVHJXLURVSULQFLSDLVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHV
DTXHD&RPSDQKLDHVWDYDVXMHLWDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVHJUHJDGRVFRQIRUPH
VXDQDWXUH]D

2VUHIHULGRVSURFHVVRVVmRDFRPSDQKDGRVSRUDVVHVVRUHVOHJDLVHVSHFLDOL]DGRVTXHRULHQWDPD
&RPSDQKLD TXDQWR j SRVVLELOLGDGH GH SHUGD H SRVLFLRQDPHQWR GRV yUJmRV MXOJDGRUHV GH IRUPD D
PDQWHUDVSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVVHPSUHDWXDOL]DGDV

352&(662675$%$/+,67$6(35(9,'(1&,È5,26
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ  
D

-Xt]R

5HFHLWD)HGHUDO

E

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

$XWRU'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGH%HOR+RUL]RQWH0*
5pX+RVSLWDO0DWHU'HL6$
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H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

J

&KDQFHGHSHUGD

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

5
7UDWDVHGHDXWXDomRGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOVHQGRODYUDGRDXWRGHLQIUDomR
VREDOHJDomRGHIDOWDGHUHFROKLPHQWRGDFRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDGHSURILVVLRQDLV
PpGLFRVTXHSUHVWDPVHUYLoRVQDVGHSHQGrQFLDVGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$SRUPHLR
GH FRQVWLWXLomR GH SHVVRDV MXUtGLFDV 3-V  $ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX GHIHVD
DGPLQLVWUDWLYDHVWDQGRRSURFHVVRSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
3URYiYHO
(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLD


([HFXomR)LVFDOQ
D

-Xt]R

YDUDGD-XVWLoDIHGHUDOGH%HORKRUL]RQWH

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRU&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO
5pX+RVSLWDO0DWHUGHL6$
5

J

&KDQFHGHSHUGD

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

7UDWDVH GHDXWXDomRGD&()VREDOHJDomRGHIDOWDGHUHFROKLPHQWRGR)*76GRV
SURILVVLRQDLVPpGLFRVTXHSUHVWDPVHUYLoRVQDVGHSHQGrQFLDVGR+RVSLWDO0DWHU'HL
SRUPHLRGHFRQVWLWXLomRGHSHVVRDVMXUtGLFDV 3-V (VJRWDGDDYLDDGPLQLVWUDWLYDIRL
LQWHUSRVWD ([HFXomR )LVFDO SHOD &() H[LJLQGR R UHFROKLPHQWR GR )*76 GHVWHV
SURILVVLRQDLV$&RPSDQKLDDSUHVHQWRXFRQWHVWDomRHVWDQGRRSURFHVVRSHQGHQWHGH
MXOJDPHQWR
3URYiYHO
(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLD


([HFXomR)LVFDOQ
D

-Xt]R

YDUDGD-XVWLoDIHGHUDOGH%HORKRUL]RQWH

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRU8QLmR)HGHUDO
5pX+RVSLWDO0DWHUGHL6$
5

J

&KDQFHGHSHUGD

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

7UDWDVHGHDXWXDomRGD)D]HQGD1DFLRQDOVREDOHJDomRGHIDOWDGHUHFROKLPHQWRGR
)*76GRVSURILVVLRQDLVPpGLFRVTXHSUHVWDPVHUYLoRVQDVGHSHQGrQFLDVGR+RVSLWDO
0DWHU 'HL SRU PHLR GH FRQVWLWXLomR GH SHVVRDV MXUtGLFDV 3-V  (VJRWDGD D YLD
DGPLQLVWUDWLYD IRL LQWHUSRVWD ([HFXomR )LVFDO SHOD 3)1 H[LJLQGR R UHFROKLPHQWR GR
)*76 GHVWHV SURILVVLRQDLV $ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX FRQWHVWDomR HVWDQGR R
SURFHVVRSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
3URYiYHO
(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLD
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([HFXomR)LVFDOQ
D

-Xt]R

9DUDGD-XVWLoDIHGHUDOGH%HORKRUL]RQWH

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRU)D]HQGD1DFLRQDO
5pX+RVSLWDO0DWHU'HL6$
5

J

&KDQFHGHSHUGD

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

7UDWDVHGHDXWXDomRGD)D]HQGD1DFLRQDOVREDOHJDomRGHIDOWDGHUHFROKLPHQWRGD
FRQWULEXLomR SUHYLGHQFLiULD  GRV SURILVVLRQDLV PpGLFRV TXH SUHVWDP VHUYLoRV QDV
GHSHQGrQFLDV GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL SRU PHLR GH FRQVWLWXLomR GH SHVVRDV MXUtGLFDV
3-V (VJRWDGDDYLDDGPLQLVWUDWLYDIRLLQWHUSRVWD([HFXomR)LVFDOSHOD3)1H[LJLQGR
R UHFROKLPHQWR GD FRQWULEXLomR SUHYLGHQFLiULD GHVWHV SURILVVLRQDLV $ &RPSDQKLD
DSUHVHQWRXFRQWHVWDomRHVWDQGRRSURFHVVRSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
3URYiYHO
(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLD


352&(662675,%87È5,26


0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ
D

-Xt]R

9LFH3UHVLGrQFLDGR75)GD5HJLmR

E

,QVWkQFLD



F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

,PSHWUDGR'HOHJDGRGD'5)%+( 8QLmR 
,PSHWUDQWH+RVSLWDO0DWHU'HL6$
5

J

&KDQFHGHSHUGD

$,PSHWUDQWHUHTXHUHXVHJXUDQoDSDUDDQmRLQFOXVmRGR,66QDEDVHGHFiOFXORGR
3,6&2),16WHQGRDGHFLVmRGHLQVWkQFLDVLGRSURFHGHQWHj,PSHWUDQWH5HIHULGD
GHFLVmRGHWHUPLQRXDLQGDDUHSHWLomRGRLQGpELWRGRV~OWLPRVDQRV(PVHGHGH
DSHODomR D VHQWHQoD IRL UHIRUPDGD SHOD  7XUPD GR 75) SDUD GHQHJDU D
VHJXUDQoD$QWHRDFRUGmRSURIHULGRIRUDPLQWHUSRVWRV5HFXUVRV(VSHFLDO 5(VS H
([WUDRUGLQiULR 5(  2 5( HQFRQWUDVH VREUHVWDGR DJXDUGDQGR MXOJDPHQWR GD
UHSHUFXVVmRJHUDOGDPDWpULDSHOR67)QR5(56 7HPD 25(VSQmR
IRLDSUHFLDGRHIRLGHWHUPLQDGRTXHVHDJXDUGHRGHVIHFKRQR5(1R67)20LQ
&HOVRGH0HOORSURIHULXYRWRIDYRUiYHOjWHVHQR7HPDQDVHVVmRGHDJRVWRGH
HRMXOJDPHQWRIRLVXVSHQVRHPVHJXLGDSRUSHGLGRGHYLVWDGR0LQ'LDV7RIIROL
3RVVtYHO

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

1mR Ki LPSDFWR ILQDQFHLUR GDGR TXH RV YDORUHV GHYLGRV HVWmR VHQGR GHSRVLWDGRV
MXGLFLDOPHQWHVHQGRRSURFHVVRUHOHYDQWHHPYLUWXGHGDPDWpULD

,QVWkQFLD


0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ
D

-Xt]R

9LFH3UHVLGrQFLDGR75)GD5HJLmR

E

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

,PSHWUDQWHV+RVSLWDO0DWHU'HL6$H-66(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/7'$
,PSHWUDGR'HOHJDGRGD'5)%+( 8QLmR 
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H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

5

J

&KDQFHGHSHUGD

7UDWDVH GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD TXHVWLRQDQGR D LQFLGrQFLD GH 3,6 H &2),16
VREUHUHFHLWDVILQDQFHLUDVWHQGRRSHGLGRVLGRMXOJDGRLPSURFHGHQWHHPLQVWkQFLD
(PMXOJDPHQWRHPLQVWkQFLDDGHFLVmRGHLPSURFHGrQFLDIRLPDQWLGD

)RUDP RSRVWRV (PEDUJRV GH 'HFODUDomR TXH IRUDP UHMHLWDGRV +RXYH HQWmR D
LQWHUSRVLomRGH 5HFXUVRV(VSHFLDO 5(VS H([WUDRUGLQiULR 5(  SHODV,PSHWUDQWHV
HVWDQGR DPERV VREUHVWDGRV SDUD DJXDUGDU GHILQLomR SHOR 67) QR 5( 35
VXEVWLWXtGRSHORSDUDGLJPDGR5( QRkPELWRGHUHSHUFXVVmRJHUDO 7HPD
 

3RVVtYHO

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

1mR Ki LPSDFWR ILQDQFHLUR GDGR TXH RV YDORUHV GHYLGRV HVWmR VHQGR GHSRVLWDGRV
MXGLFLDOPHQWHVHQGRRSURFHVVRUHOHYDQWHHPYLUWXGHGDPDWpULD


352&(6626&Ë9(,6

$omR2UGLQiULDQ
L

-Xt]R

9DUD&tYHOGH%HOR+RUL]RQWH

M

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

N

'DWDGD,QVWDXUDomR



O

3DUWHVGRSURFHVVR

$XWRUHV'9$60H(&0
5pX+RVSLWDO0DWHU'HL6$

5

P  9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
Q  3ULQFLSDLVIDWRV

R

&KDQFHGHSHUGD

7UDWDVH GH $omR GH ,QGHQL]DomR SRU 'DQRV 0RUDLV H 0DWHULDLV GHFRUUHQWHV GH
VXSRVWR HUUR PpGLFR HP IDFH GH +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6$ (P VHQWHQoD GH SULPHLUD
LQVWkQFLDRSHGLGRGRVDXWRUHVIRLMXOJDGRSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHFRPFRQGHQDomR
HP IDFH GR 5pX QR YDORU GH 5 5  )RL LQWHUSRVWR UHFXUVR HP 
,QVWkQFLD SHOD &RPSDQKLD VHQGR QHJDGR SURYLPHQWR )RL LQWHUSRVWR UHFXUVR HP
LQVWkQFLD SHOD &RPSDQKLD DR TXDO IRL QHJDGR SURYLPHQWR (P  KRXYH
LQtFLR GR FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD )RL LPSXJQDGD R FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD D
TXDODJXDUGDMXOJDPHQWR
3URYiYHO

S

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLDHSRVVtYHOLPSDFWR
UHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD


$omR2UGLQiULDQ
D

-Xt]R

9DUD&tYHOGH%HOR+RUL]RQWH0*

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

$XWRU3)*HRXWURV
5pX+RVSLWDO0DWHU'HL6$
5
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I

3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omRGH,QGHQL]DomRSRUGDQRV0RUDLVH0DWHULDLVGHFRUUHQWHGHVXSRVWR
HUURPpGLFR(PIRPRVLQWLPDGRVSDUDFXPSULPHQWRGDOLPLQDUSDUDFXVWHDU
DSUyWHVHHRWUDWDPHQWRHPUD]mRGRVXSRVWRHUURPpGLFR2SURFHVVRHQFRQWUDVH
HPIDVHGHLQVWUXomRFRPLQGLFDomRGHSRVVtYHLVSHULWRVSDUDDUHDOL]DomRGDSURYD
WpFQLFD

J

&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLDHSRVVtYHOLPSDFWR
UHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD


$omR2UGLQiULDQ
D

-Xt]R

9DUD&tYHOGH%HOR+RUL]RQWH0*

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRUHV$%&&HRXWURV
5pXV+RVSLWDO0DWHU'HLH51)
5

J

&KDQFHGHSHUGD

7UDWDVH GH $omR GH ,QGHQL]DomR SRU 'DQR 0DWHULDO H 0RUDO HP IDFH GH +RVSLWDO
0DWHU'HL6$H51)GHFRUUHQWHGHVXSRVWRHUURPpGLFR(PVHQWHQoDGHSULPHLUD
LQVWkQFLD RV 5pXV IRUDP FRQGHQDGRV  VROLGDULDPHQWH DR SDJDPHQWR GH GDQRV
PRUDLV QR YDORU GH 5  FRUULJLGRV )RUDP DLQGD FRQGHQDGRV j SHQVmR
PHQVDO YLWDOtFLD GD GDWD GR QDVFLPHQWR GR EHEr DWp VHX yELWR  D
  QR YDORU GH  VDOiULR PtQLPR FRUULJLGRV H FRQGHQDomR SRU GDQRV
PDWHULDLV D VH DSXUDU ,QWHUSRVWR UHFXUVR HP  LQVWkQFLD SHOD &RPSDQKLD H RV
$XWRUHVVHQGRGDGRSURYLPHQWRDRUHFXUVRGRV$XWRUHVPDMRUDQGRRVGDQRVPRUDLV
SDUD 5 ,QWHUSRVWR UHFXUVR HP  LQVWkQFLD SHOD &RPSDQKLD $JXDUGD
MXOJDPHQWR

3URYiYHO

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLDHSRVVtYHOLPSDFWR
UHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD




$omR2UGLQiULDQ
D

-Xt]R

9DUD&tYHOGH6HWH/DJRDV0*

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRU--0
5pX+RVSLWDO0DWHU'HL6$
5

J

&KDQFHGHSHUGD

7UDWDVHGH$omRGH,QGHQL]DomRSRU'DQRV0DWHULDLV(VWpWLFRVH0RUDLVHPIDFHGH
+RVSLWDO0DWHU'HL6$GHFRUUHQWHGHVXSRVWRHUURPpGLFR(PVHQWHQoDGHSULPHLUD
LQVWkQFLDRSHGLGRGR$XWRUIRLMXOJDGRLPSURFHGHQWH2$XWRULQWHUS{VUHFXUVRHP
LQVWkQFLD VHQGR GDGR SURYLPHQWR FRQGHQDQGR RV 5pXV VROLGDULDPHQWH DR
SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR D WtWXOR GH GDQRV PDWHULDLV  YDORU D VHU DSXUDGR HP
OLTXLGDomR H D TXDQWLD GH 5  D WtWXOR GH GDQRV PRUDLV EHP FRPR D
TXDQWLD GH 5  D WtWXOR GH GDQRV HVWpWLFRV GHYLGDPHQWH FRUULJLGRV $
&RPSDQKLD LQWHUS{V UHFXUVR HP  LQVWkQFLD VHQGR QHJDGR SURYLPHQWR 2V DXWRV
UHWRUQDUDPDRMXt]RGHLQVWkQFLDHHQFRQWUDPVHFRQFOXVRVSDUDGHVSDFKRGR-XL]
3URYiYHO
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K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLDHSRVVtYHOLPSDFWR
UHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD


$omR2UGLQiULDQ




D

-Xt]R

YDUD)HGHUDOGH%HOR+RUL]RQWH0*

E

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F

'DWDGD,QVWDXUDomR



G

3DUWHVGRSURFHVVR

H
I

9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV
3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRUHV$)6H567
5pX+RVSLWDO0DWHU'HL6$
5

J

&KDQFHGHSHUGD

7UDWDVHGH$omRGH,QGHQL]DomRSRUGDQRV0RUDLVH0DWHULDLVGHFRUUHQWHGHHUUR
PpGLFR HP IDFH GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL +RVSLWDO (YDQJpOLFR H 3ODQR GH 6D~GH GD
&() $ &RPSDQKLD IRL LQWLPDGD SDUD FXPSULPHQWR GD OLPLQDU MXQWDPHQWH
VROLGDULDPHQWH FRPR3ODQRGHVD~GHGD&()SDUDFXVWHDUDSUyWHVHSDUDD$XWRUD
$ &RPSDQKLD GHSRVLWRX HP MXt]R R YDORU GH 5 HP  H
5HP3URFHVVRHQFRQWUDVHHPIDVHGHLQVWUXomR
3URYiYHO

K

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVR
GHSHUGDGRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLDHSRVVtYHOLPSDFWR
UHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD





477
PÁGINA: 71 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
2V SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH GHVFULWRV QR LWHP  DFLPD WrP FRPR YDORU WRWDO GH SURYLVmR R
PRQWDQWHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

$&RPSDQKLDQmRILJXUDFRPRSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRV
FXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHV
RXLQYHVWLGRUHV
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQHVWHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR ILJXUD FRPR SDUWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRILJXUDFRPRSDUWHHPSURFHVVRVVLJLORVRV
TXHVHMDPFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

$SUHVHQWDPRVDEDL[RRVSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVHP
TXHD&RPSDQKLDILJXUDQRSRORSDVVLYRHPGHGH]HPEURGHEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDV
MXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

$o}HV&tYHLV
$&RPSDQKLDILJXUDYDFRPRSDUWHQRSRORSDVVLYRHPGHGH]HPEURGHHPSURFHVVRVMXGLFLDLV
FtYHLVVHQGRHPVXDPDLRUSDUWHUHODFLRQDGRVjLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLVHPDWHULDLV7DLVSURFHVVRV
MXGLFLDLVFtYHLVVHUHIHUHPDDo}HVMXGLFLDLVSURSRVWDVSDUDUHSDUDomRGHHUURVPpGLFRVHHPPHQRUQ~PHUR
Do}HVGHFODUDWyULDVGHLQH[LVWrQFLDGHGpELWRVPRYLGDVSRUSDFLHQWHVTXHTXHVWLRQDPWDLVFREUDQoDV
D YDORUHVHQYROYLGRV
5
E  SUiWLFD GD &RPSDQKLD TXH FDXVRX WDO $OHJDGRVHUURVPpGLFRVGHFRUUHQWHVGDVDWLYLGDGHVGD
FRQWLQJrQFLD
&RPSDQKLD
F YDORUSURYLVLRQDGR
5


$o}HV7UDEDOKLVWDVH3UHYLGHQFLiULDV
$ &RPSDQKLD ILJXUDYD FRPR SDUWH QR SROR SDVVLYR HP  GH GH]HPEUR GH  HP  SURFHVVRV
WUDEDOKLVWDVTXHHPVXDPDLRULDYHUVDPVREUHSOHLWRVGHKRUDVH[WUDVLQWHUYDORVLQWUDMRUQDGDLQWHUMRUQDGD
GLIHUHQoD GH DGLFLRQDO GH LQVDOXEULGDGH JUDX PpGLRJUDX Pi[LPR  DGLFLRQDO GH SHULFXORVLGDGH GDQRV
PRUDLVHHPPHQRUQ~PHURSOHLWRVGHUHVFLVmRLQGLUHWDHGRHQoDRFXSDFLRQDO
D YDORUHVHQYROYLGRV
5
$OHJDGRQmRSDJDPHQWRGHYHUEDVHUHIOH[RV
E  SUiWLFD GD &RPSDQKLD TXH FDXVRX WDO
FRQWLQJrQFLD
VDODULDLVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWH
F YDORUSURYLVLRQDGR
5


$o}HVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDV
$ &RPSDQKLD ILJXUDYD FRPR SDUWH QR SROR SDVVLYR HP  GH GH]HPEUR GH  HP  SURFHVVRV
WUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULRVTXHHPVXDPDLRULDYHUVDPVREUHSOHLWRVGHDXWXDo}HVGHFRUUHQWHVGDIDOWD
GHUHFROKLPHQWRVGHYHUEDVSUHYLGHQFLiULDH)*76
D YDORUHVHQYROYLGRV
5
E  SUiWLFD GD &RPSDQKLD TXH FDXVRX WDO &RQWUDWDo}HVSHOD&RPSDQKLDGHSURILVVLRQDLVGD
FRQWLQJrQFLD
iUHDPpGLFDVHPYtQFXORWUDEDOKLVWDQDPRGDOLGDGH
&/7
F YDORUSURYLVLRQDGR
5









482
PÁGINA: 76 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

2VSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDWrPFRPRYDORUWRWDOGHSURYLVmRRPRQWDQWHGH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV

,QTXpULWRV&LYLV

$&RPSDQKLDpSDUWHLQYHVWLJDGDHPXPLQTXpULWRGHQDWXUH]DFLYLOTXHHQYROYHDVSHFWRVDPELHQWDLV


,QTXpULWR&LYLOQ
D  -Xt]R

3URPRWRULDGH-XVWLoDGD&RPDUFDGH%HWLP0LQDV*HUDLV

E  'DWD
GD
,QVWDXUDomR
F  3DUWHV
GR
LQTXpULWR
G  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRVHQYROYLGRV
H  3ULQFLSDLVIDWRV



I  &KDQFHGHSHUGD

,QYHVWLJDGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$
1mRDSOLFiYHO
7UDWDVHGH,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSHOD3URPRWRULDGH-XVWLoDGD
&RPDUFDGH%HWLPQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVFRPRILPGHDSXUDU
GLVSRVLomR ILQDO GH UHVtGXRV VyOLGRV XUEDQRV H VRWHUUDPHQWR GH
YHJHWDomR UDVWHLUD HP ÈUHD GH 3UHVHUYDomR 3HUPDQHQWH ³$33´ 
UHIHUHQWHV DR WHUUHQR GH SURSULHGDGH GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6$
VLWXDGR HP %HWLP  0* (P  IRL FHOHEUDGR R 7HUPR GH
$MXVWDPHQWR GH &RQGXWD Q  ³7$&´  HQWUH D
&RPSDQKLDHR0LQLVWpULR3~EOLFRGH0LQDV*HUDLVGHWHUPLQDQGR L 
UHWLUDGD GRV UHVtGXRV GHSRVLWDGRV QR VROR QR SUD]R GH  GLDV LL 
DSUHVHQWDUDXWRUL]DomRRXGLVSHQVDSDUDOLPSH]DGDiUHDjPDUJHP
GRFRUUpJRQRSUD]RGHGLDVH LLL UHWLUDURVUHVtGXRVGHSRVLWDGRV
DPDUJHPGRVRORQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGDGDWDGD
DSUHVHQWDomRGDDXWRUL]DomRRXSDUDOLPSH]DGDiUHDjPDUJHPGR
FyUUHJR (P  R 7$& IRL DGLWDGR SHOD SULPHLUD YH] L 
SURUURJDQGRSRUGLDVRSUD]RSDUDFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
FRQWLGDVQDVFOiXVXODV,,,H,, LL GHWHUPLQDQGRRSUD]RGHSDUD
DSUHVHQWDomR GH SDUHFHU DWXDOL]DGR VREUH D H[LVWrQFLD GH $33 QD
iUHDH LL HVWDEHOHFHQGRRSUD]RGHGLDVSDUDGHOLPLWDUFHUFDUH
UHFXSHUDU D $33 FDVR IRVVH FRQVWDWDGD VXD H[LVWrQFLD (P
 R 7$& IRL DGLWDGR SHOD VHJXQGD YH] SURUURJDQGR
QRYDPHQWH R FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV SRU PDLV  GLDV (P
 D 6(0$' MXQWRX QRV DXWRV GR SURFHVVR R 5HODWyULR
7pFQLFR DSUHVHQWDGR SHOD &RPSDQKLD VREUH R VWDWXV GD
UHFRQVWLWXLomR GH IORUD QR TXDO VH LQIRUPRX TXH L  R FUHVFLPHQWR
DFHOHUDGRGHFDSLPLPSHGLXRGHVHQYROYLPHQWRSOHQRGDVPXGDVH
SRUWDQWR HVWi VHQGR UHDOL]DGR URoDGR PDQXDO LL  RFRUUHX XPD
TXHLPDGD HP SDUWH GR LPyYHO TXH RFDVLRQRX D SHUGH GH DOJXPDV
PXGDV LLL DSyVDOLPSH]DGDiUHDVHUiUHDOL]DGDXPDYLVWRULDSDUD
FRQILUPDU D TXDQWLGDGH GH HVSpFLHV GDQLILFDGDV LY  HP QRYHPEUR
 GHYHUi VHU UHDOL]DGD D UHSRVLomR GDV PXGDV QD iUHD
GHYDVVDGD $WXDOPHQWH DJXDUGDVH D PDQLIHVWDomR GR 0LQLVWpULR
3~EOLFR VREUH R 5HODWyULR 7pFQLFR $ &RPSDQKLD DLQGD HVWi
PRQLWRUDQGR D UHFXSHUDomR GD $33 GHJUDGDGD PHGLDQWH
FXPSULPHQWRGR7$&FRPDDSUHVHQWDomRVHPHVWUDOGRVUHODWyULRV
GH DQGDPHQWR GDV PHGLGDV DGRWDGDV SRU XP SHUtRGR GH  FLQFR 
DQRV ILQGRHP 
5HPRWD

J  $QiOLVH
GR (PFDVRGHSURSRVLWXUDGHDomRFLYLOS~EOLFDKDYHUiSRVVtYHOLPSDFWR
LPSDFWR HP FDVR ILQDQFHLURHUHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD
GH SHUGD GR
SURFHVVR
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,QTXpULWR&LYLOQ
D  -Xt]R

3URPRWRULDGH-XVWLoDGD&RPDUFDGH%HWLP0LQDV*HUDLV

E  'DWD
GD
,QVWDXUDomR
F  3DUWHV
GR
LQTXpULWR
G  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRVHQYROYLGRV
H  3ULQFLSDLVIDWRV



I  &KDQFHGHSHUGD

,QYHVWLJDGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$
1mRDSOLFiYHO
7UDWDVHGH,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSHOD3URPRWRULDGH-XVWLoDGD
&RPDUFDGH%HWLPQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVFRPRILPGHDSXUDU
LQWHUUXSomRGDVOLJDo}HVGHHVJRWRGRVPRUDGRUHVUHJXODUHVGD5XD
%HLUXWH%DLUUR'XTXHGH&D[LDV%HWLP0*HPYLUWXGHGDFRQVWUXomR
GRPXURGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$DFDUUHWDQGRDF~PXORGHHVJRWRD
FpXDEHUWRQRIXQGRGRLPyYHOGRKRVSLWDO(PQRYHPEURGHD
&RPSDQKLDMXQWRXDRVDXWRVGR,QTXpULWR&LYLOODXGRSHULFLDOWpFQLFR
TXHFRPSURYDDDXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHGD,QVWLWXLomRUHIHUHQWH
DRV SUREOHPDV GH DF~PXOR GH iJXDHVJRWDPHQWR GR ORFDO 1R
PRPHQWRDJXDUGDVHDPDQLIHVWDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRDFHUFDGD
GRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGD
5HPRWD

J  $QiOLVH
GR (PFDVRGHSURSRVLWXUDGHDomRFLYLOS~EOLFDKDYHUiSRVVtYHOLPSDFWR
LPSDFWR HP FDVR ILQDQFHLURHUHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLD
GH SHUGD GR
SURFHVVR


Parcelamento fiscais

2VSDUFHODPHQWRILVFDLVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHQFRQWUDPVHLGHQWLILFDGRVDEDL[R


,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVSDUFHODGRV
5PLO
&2),16 L 

3,6 L 

,6641 LL 



L 5HIHUHVHDRSDUFHODPHQWRGH3,6H&2),16UHODWLYRDRTXHVWLRQDPHQWRGRQmRUHFROKLPHQWRVREUHRXVRGHPHGLFDPHQWRV
QDVGHSHQGrQFLDVGR+RVSLWDO2SDUFHODPHQWRIRLILUPDGRHPGHVHWHPEURGHDVHUOLTXLGDGRHPSDUFHODVFRP
DWXDOL]DomRSHOD6(/,&

LL 5HIHUHVHDSDUFHODPHQWRGR,6641DVHUOLTXLGDGRHPSDUFHODVFRPDWXDOL]DomRSHOD,3&$(
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV



1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRpFDWHJRUL]DGDFRPRHPLVVRUDHVWUDQJHLUD
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

(PUHODomRDRVULVFRVLQGLFDGRVQRLWHPLQIRUPDU

a)
Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRFRUULGDHPGHIHYHUHLURGHHYLJHQWHDSDUWLUGDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR
GHLQtFLRGHGLVWULEXLomRS~EOLFDUHIHUHQWHjSULPHLUDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
HjDGHVmRGD&RPSDQKLDDRVHJPHQWRGHOLVWDJHPGR1RYR0HUFDGRGD% ³3ROtWLFDGH5LVFR´ 

$WpHQWUDGDHPYLJRUGD3ROtWLFDGH5LVFRVD&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDH
GH&RPSOLDQFHHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHYROWDGDDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDSXUDomRGH
GHQ~QFLDVHDSHUIHLoRDPHQWRGHUHJUDVGHFRQGXWDV

6REUHDVPRGLILFDo}HVGRJHUHQFLDPHQWRGRFRQWUROHGHULVFRVGD&RPSDQKLDYLGHR)DWRUGH5LVFR
“As políticas e estruturas de gerenciamento de riscos da Companhia alteradas recentemente, e parte
delas ainda não se encontra totalmente em funcionamento, o que pode gerar efeitos adversos sobre
suas atividades´GHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

b)
Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:

(VVDSROtWLFDWHPFRPRREMHWLYRRHVWDEHOHFLPHQWRGHSULQFtSLRVSURFHVVRVHUHVSRQVDELOLGDGHVD
VHUHP REVHUYDGRV TXDQWR DRV ULVFRV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DR ORQJR GR
GHVHQYROYLPHQWRGHVHXVQHJyFLRV$JHVWmRGHULVFRpUHDOL]DGDSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD$V
GHVFULo}HV D VHJXLU VXPDUL]DP D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GRV ULVFRV GHFRUUHQWHV GH LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV H FRPR D &RPSDQKLD DGPLQLVWUD VXD H[SRVLomR 7DLV SULQFtSLRV SURFHVVRV H
UHVSRQVDELOLGDGHV YLVDP D FULDomR GH PHFDQLVPRV SDUD LGHQWLILFDomR H DQiOLVH GRV ULVFRV TXH
SRVVDPDIHWDUD&RPSDQKLDEHPFRPRFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRVSDUDPRQLWRUDPHQWRGHIRUPDD
SUHYHQLUVXDRFRUUrQFLDRXPLQLPL]DUVHXLPSDFWR

i. Os riscos para os quais se busca proteção
$3ROtWLFDGH5LVFREXVFDSURWHomRFRQWUDWRGRWLSRGHULVFRIDWRUHVGHULVFRTXHSRVVDPLQIOXHQFLDU
D GHFLVmR GH LQYHVWLPHQWR H R FXPSULPHQWR GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD FRP GHVWDTXH SDUD RV
OLVWDGRVDEDL[R

• 5LVFRVGHQHJyFLRHRXHVWUDWpJLFRVVmRDTXHOHVDVVRFLDGRVjHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDQD
EXVFDGHFULDomRSURWHomRHFUHVFLPHQWRGHYDORU6mRSRUH[HPSORFDXVDGRVSRUHYHQWRV
GH PXGDQoDV QR DPELHQWH H[WHUQR FRPR SROtWLFR HFRQ{PLFR H VRFLDO PHUFDGR
FRPSHWLGRUHV IXV}HV H DTXLVLo}HV GLVSRQLELOLGDGH LQRYDo}HV WHFQRORJLDV H SRUWIyOLR GH
SURGXWRVHRXVHUYLoRV

• 5LVFRV RSHUDFLRQDLV VmR DTXHOHV GHFRUUHQWHV GD LQDGHTXDomR RX IDOKD QRV SURFHVVRV
LQWHUQRVTXHSRVVDPGLILFXOWDURXLPSHGLURDOFDQFHGRVREMHWLYRVGDHPSUHVD(VWHVULVFRV
HVWmRDVVRFLDGRVDRSURFHVVRGHJHVWmRGHiUHDVDGPLQLVWUDWLYDVPDUNHWLQJDWHQGLPHQWR
DR SDFLHQWH VXSULPHQWRV ORJtVWLFD VD~GH H VHJXUDQoD GR WUDEDOKR PHLR DPELHQWH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHJHVWmRGHSHVVRDV

• 5LVFRV)LQDQFHLURVVmRULVFRVGHPHUFDGRGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPVHULVFRGHLQIODomR
ULVFR GH WD[D GH MXURV ULVFR GH FUpGLWR H ULVFR GH OLTXLGH] (QTXDGUDPVH FRPR ULVFRV
ILQDQFHLURVWDPEpPRVDVSHFWRVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVjVILQDQoDVGD&RPSDQKLD JHUDomR
GHFDL[DRSHUDFLRQDOUHQWDELOLGDGHHQGLYLGDPHQWRDODYDQFDJHPDSOLFDomRHFDSWDomRGH
UHFXUVRVILQDQFHLURV 

• 5LVFRV GH ,PDJHP H 5HSXWDomR VmR ULVFRV UHODFLRQDGRV j LPDJHP GD &RPSDQKLD
GHFRUUHQWHVGHVXDUHODomRFRPDVRFLHGDGH
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5LVFRV $PELHQWDLV VmR UHODFLRQDGRV D SRWHQFLDLV GDQRV FDXVDGRV SHODV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDTXHLPSDFWDPRPHLRDPELHQWH

5LVFRV GH &RPSOLDQFH VmR DTXHOHV UHODFLRQDGRV DR FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDHVHXPHUFDGRGHDWXDomR

ii. Os instrumentos utilizados para proteção do risco


2VULVFRVUHODFLRQDGRVDRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDVmRLGHQWLILFDGRVHSULRUL]DGRVSDUD
JDUDQWLUTXHDVSULQFLSDLVSUHRFXSDo}HVGD&RPSDQKLDVHUmRDFRPSDQKDGDVHWUDWDGDVSRUVXDV
HVWUXWXUDV LQWHUQDV H TXH WDLV H[SRVLo}HV VHMDP JHUHQFLDGDV GHQWUR GRV QtYHLV DFHLWiYHLV GH
H[SRVLomRDRVULVFRV3DUDWDQWRpIHLWRXPOHYDQWDPHQWRGHULVFRVSDUDDLGHQWLILFDomRHPFDGD
SRQWDGRVUHIHULGRHYHQWRVDGYHUVRV&RPROHYDQWDPHQWRWDLVHYHQWRVVmRPHQVXUDGRVHPVXD
SUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDHHPVHXLPSDFWRHPFDVRGHRFRUUrQFLDEHPFRPRVmRPDSHDGDVDV
VXDV FDXVDV H RULJHQV $WR FRQWtQXR p UHDOL]DGR XP SURFHGLPHQWR GH SULRUL]DomR GRV ULVFRV
LGHQWLILFDGRV7DOSULRUL]DomRYLVDHOHQFDUTXDLVULVFRVGHYHPVHUSULPDULDPHQWHWUDWDGRVWHQGRHP
YLVWDWRGDVDVYDULiYHLVSUHYLDPHQWHHQXPHUDGDV2VULVFRVLGHQWLILFDGRVQDSUHVHQWHIDVHGHYHP
HPHWDSDSRVWHULRUVHJXLUSDUDGHWHUPLQDGRIOX[RGHWUDWDPHQWRSDUDTXHVHDYDOLHDVPHGLGDVD
VHUHPDGRWDGDVSDUDVXDDFHLWDomRPLQRUDomRRXH[WLQomR

8PDYH]LGHQWLILFDGRVHSULRUL]DGRVRVULVFRVLQLFLDVHDIDVHGHWUDWDPHQWRSRUPHLRGDTXDOVmR
HODERUDGRVIRUPDOL]DGRVHLPSOHPHQWDGRVSODQRVGHDomRHVSHFtILFRVSDUDFDGDULVFRLGHQWLILFDGR
OHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDPDWUL]GHSULRULGDGHSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGD7DLVDo}HVSRGHPWHU
FRPR ILQDOLGDGH R DIDVWDPHQWR GD FDXVD GR ULVFR LGHQWLILFDGR RX DWp PHVPR D PLQLPL]DomR GR
LPSDFWRHPFDVRGHRFRUUrQFLDGRIDWRGHULVFRDGHSHQGHUGDDQiOLVHHVWUDWpJLFDUHDOL]DGD'HVVD
IRUPDGLIHUHQWHVDo}HVSRGHPVHUWRPDGDVDFULWpULRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

3RUILPDLPSOHPHQWDomRGRVSODQRVGHDomRGHYHVHUSHULRGLFDPHQWHPRQLWRUDGDHWHVWDGDSDUD
VHDVVHJXUDUDVXDFRQWtQXDDSOLFDomRHHILFiFLD&DVRSRUPHLRGRVWHVWHVUHDOL]DGRVVHLGHQWLILTXH
TXH D LPSOHPHQWDomR GH GHWHUPLQDGR SODQR GH DomR QmR HVWi VHQGR GHVHQYROYLGD FRQIRUPH R
SODQHMDGRGHYHVHUHWRPDUDHWDSDGHWUDWDPHQWRSDUDDGHILQLomRGHXPQRYRSODQRGHDomR

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de Riscos

$JHVWmRGHULVFRVpUHJXODPHQWDGDSHOD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVTXHGHVFUHYHRVHX
PRGHOR GH JHVWmR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RPLWr GH $XGLWRULD 'LUHWRULD SHOD iUHD GH
FRPSOLDQFHHSHODiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQD

$JHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGDSRUFDGDXPDGDVSDUWHVHQYROYLGDVQRJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRVGHDFRUGRFRPRFULWpULRGDV³Três Linhas de Defesa do Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)´GHPRGRTXHFDGDiUHDHVWUXWXUDGDFRPSDQKLDGHVHPSHQKD
IXQo}HVHVSHFtILFDVHPEHQHItFLRGDHILFLrQFLDGRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV1HVVHVHQWLGR
D3ULPHLUD/LQKDGH'HIHVDpFRPSRVWDSHORVFRODERUDGRUHVHJHVWRUHVGD&RPSDQKLDUHVSRQViYHLV
SHORVULVFRVHiUHDVTXHJHUHQFLDP$6HJXQGD/LQKDpIRUPDGDSHODiUHDGH&RPSOLDQFHTXHRIHUHFH
DRVLQWHJUDQWHVGD3ULPHLUD/LQKDDVRULHQWDo}HVHIHUUDPHQWDVSDUDDHIHWLYDomRGRFRQWUROHGHULVFRV
3RUILPD7HUFHLUD/LQKDpIRUPDGDSHODiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDTXHYHULILFDDDGHTXDomRGRVFRQWUROHV
GHULVFRVGD&RPSDQKLD

D
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L DSURYDUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVXDVUHYLV}HV
LL DFRPSDQKDURVUHVXOWDGRVGDVDWLYLGDGHVGHJHVWmRGRVULVFRV
LLL DQDOLVDUDVSURSRVLo}HVUHDOL]DGDVSHODiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHRUHODWyULRSURGX]LGRSHOR
&RPLWrGH$XGLWRULDUHFRPHQGDQGRDo}HVDVHUHPDGRWDGDV
LY DQDOLVDUDVSURSRVLo}HVUHDOL]DGDVSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDVREUHD3ROtWLFDUHFRPHQGDQGR
Do}HVDVHUHPDGRWDGDV
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Y DX[LOLDUDJHVWmRGHULVFRVGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$HGHVXDVHYHQWXDLVVXEVLGLiULDVRSLQDQGR
VREUHDVGLUHWUL]HVDVHUHPREVHUYDGDV
YL DYDOLDUSHULRGLFDPHQWHDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDULVFRVHDHILFiFLDGRVVLVWHPDVGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHGRVLVWHPDGHLQWHJULGDGHFRQIRUPLGDGH
FRPSOLDQFH H
YLL DVVHJXUDUDDGHTXDomRIRUWDOHFLPHQWRHIXQFLRQDPHQWRGRVVLVWHPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRV

E
'LUHWRULD
L SDWURFLQDUDLPSODQWDomRGDJHVWmRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHGHULVFRVQR+RVSLWDO0DWHU'HL6$
HHPVXDVHYHQWXDLVVXEVLGLiULDV
LL HODERUDUHUHYLVDUSHULRGLFDPHQWHSROtWLFDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVVREUHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV
LLL LPSOHPHQWDUDVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDUHGXomRRX
HOLPLQDomRGRVULVFRVGRVQHJyFLRVHRSHUDo}HVGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$HGHVXDVHYHQWXDLV
VXEVLGLiULDV
LY PDQWHUDWXDOL]DGRVRVIOX[RVHSURFHVVRVDWUDYpVGHPRQLWRUDPHQWRFRQWtQXRH
Y DYDOLDUDVUHFRPHQGDo}HVGHDXGLWRUHVH[WHUQRVHFRQVXOWRUHVVREUHIDOKDVHPHOKRULDVQRV
SURFHVVRVGHFRQWUROHLQWHUQRHJHVWmRGHULVFRV
F

&RPLWrGH$XGLWRULD

L UHSRUWDUSHULRGLFDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDULVFRVHD
HILFiFLD GRV VLVWHPDV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H GR VLVWHPD GH
LQWHJULGDGHFRQIRUPLGDGH FRPSOLDQFH 
LL VXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVUHIHUHQWHVjVTXHVW}HV&RPSOLDQFHHGD$XGLWRULD,QWHUQD
LLL VXSHUYLVLRQDUDDGHTXDomRGRVSURFHVVRVUHODWLYRVDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHDRVLVWHPDGH
FRQWUROHVLQWHUQRVHPOLQKDFRPDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LY DSRLDURVJHVWRUHVQDIRUPXODomRGRVFRQFHLWRVHPHWRGRORJLDVXWLOL]DGRVQRJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRVEHPFRPRRPDSDGHULVFRVHDUpJXDGHULVFRVTXHHVWDEHOHFHDFODVVLILFDomRGRVPHVPRV
SHODVHYHULGDGHGHVHXVLPSDFWRVSRWHQFLDLV
Y DFRPSDQKDUDHYROXomRGRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVLGHQWLILFDGRVEHPFRPRRFXPSULPHQWRGD
OHJLVODomR DSOLFiYHO GDV SROtWLFDV QRUPDV H SURFHGLPHQWRV GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6$ H VXDV
HYHQWXDLVVXEVLGLiULDVHDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVHGDVDo}HVGHUHVSRVWDHQGHUHoDGDV
YL  DYDOLDU D DGHTXDomR GRV UHFXUVRV KXPDQRV H ILQDQFHLURV GHVWLQDGRV DR SURFHVVR GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$HGHVXDVHYHQWXDLVVXEVLGLiULDVH
YLL  PDQWHU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYLGDPHQWH LQIRUPDGR D UHVSHLWR GD HIHWLYLGDGH GRV
SURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVEHPFRPRTXDQGRQHFHVViULRUHFRPHQGDUDOWHUDo}HVQRV
FRQFHLWRVHQRVQtYHLVGHDSHWLWHDRULVFR

G
ÈUHDGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLD
L  DYDOLDU D FRQILDQoD GDV LQIRUPDo}HV UHYLVDU D HIHWLYLGDGH H D HILFLrQFLD GDV RSHUDo}HV
VDOYDJXDUGDURVDWLYRVDVVHJXUDQGRRFXPSULPHQWRGDVOHLVUHJXODPHQWRVHFRQWUDWRV
LL  H[DPLQDU R VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV SURYHQGR j DOWD GLUHomR XPD DYDOLDomR VREUH D VXD
HIHWLYLGDGH
LLL PRQLWRUDURDPELHQWHLQWHUQRHHIHWLYLGDGHQRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV&RUSRUDWLYRV
LY  LGHQWLILFDU H DSRQWDU ULVFRV HYHQWXDOPHQWH DLQGD QmR PDSHDGRV QD RUJDQL]DomR DWUDYpV GD
DYDOLDomRLQGHSHQGHQWHGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRV
Y  DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD
UHDOL]DUDFRPSDQKDPHQWRSHULyGLFRGDVDo}HVGHPLWLJDomRGRVULVFRVHIUDJLOLGDGHVUHJLVWUDGRVQRV
UHODWyULRVGHDXGLWRULDHUHWURDOLPHQWDURPRGHORGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRPLQIRUPDo}HVH
YL DWXDUHPHYHQWRVFUtWLFRVGHH[SRVLomRGD&RPSDQKLDSDUDJDUDQWLUDDYDOLDomRGRHYHQWRHVHXV
QHFHVViULRVLPSDFWRVQRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
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H

ÈUHDGH&RPSOLDQFHGD&RPSDQKLD

L UHFHEHUHDSXUDUGHQ~QFLDVUHODWLYDVDRGHVFXPSULPHQWRGHQRUPDVGHFRQGXWDHGHPDLVDWRV
LOtFLWRVTXHHQYROYDPD&RPSDQKLDVXDDGPLQLVWUDomRFRODERUDGRUHVHWHUFHLUL]DGRV
LL UHDOL]DUWUHLQDPHQWRVGDDGPLQLVWUDomRFRODERUDGRUHVHWHUFHLUL]DGRVGD&RPSDQKLDVREUHDV
QRUPDVGH&RPSOLDQFH
LLL HODERUDUHUHYLVDUGHQRUPDVFyGLJRVHGLUHWUL]HVGH&RPSOLDQFHGD&RPSDQKLDH
LY SUHSDUDUUHODWyULRVDQXDLVVREUHRVSULQFLSDLVULVFRVUHODFLRQDGRV

I
&RODERUDGRUHV
L LQIRUPDUWHPSHVWLYDPHQWHULVFRVQmRPDSHDGRVVHMDPHOHVQRYRVRXQmRLGHQWLILFDGRV
DQWHULRUPHQWH
LL PRQLWRUDURVULVFRVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGHH
LLL DSRLDUQDGHILQLomRHLPSOHPHQWDomRGRVSODQRVGHDomRQHFHVViULRVSDUDWUDWDPHQWRGRVULVFRV

c)
A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada

2V$GPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDVXDDWXDOHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHV
LQWHUQRV p DGHTXDGD DR VHX SRUWH EHP FRPR jV DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV QR GLD D GLD GH VXDV
DWLYLGDGHV&RQWXGRD&RPSDQKLDSUH]DSHODHYROXomRFRQVWDQWHGHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVHGH
VXD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H VXD DGPLQLVWUDomR HVWi VHPSUH DYDOLDQGR D QHFHVVLGDGH GH QRYRV
LQYHVWLPHQWRVSDUDDSULPRUiORV
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(PUHODomRDRVULVFRVGHPHUFDGRLQGLFDGRVQRLWHPLQIRUPDU
a)
Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
3DUDRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVGHPHUFDGRD&RPSDQKLDXWLOL]DD3ROtWLFDGH5LVFRFRQIRUPH
LQIRUPDGRQRLWHPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXLQGRXPDSROtWLFDHVSHFtILFDGH
ULVFRGHPHUFDGRIRUPDOPHQWHDSURYDGD
b)
Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:

ŝͿ

Os riscos para os quais se busca proteção

$&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRSDUDRVULVFRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
QRWDGDPHQWHRVULVFRVGHWD[DGHMXURVULVFRFDPELDOULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]

ŝŝͿ

A estratégia de proteção patrimonial (hedge)

$&RPSDQKLDXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVSDUDSURWHJHUH[SRVLo}HVDULVFR VZDS 
FDPELDOSDUDILQVGHKHGJHGHIOX[RGHFDL[D

ŝŝŝͿ

Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

$&RPSDQKLDFRQWUDWDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV swaps FRPDILQDOLGDGHGHSURWHomR
FRQWUD L RVFLODo}HVHPWD[DHPRHGDHVWUDQJHLUDSDUDUHJXODURSHUDo}HVGHswap FDPELDOHPTXH
DH[SRVLomRGHFRUUHQWHGDYDULDomRHPPRHGDHVWUDQJHLUDpWURFDGRSHODH[SRVLomRGHXPDWD[D
GHMXURVHPPRHGDIXQFLRQDO 5HDO 

ŝǀͿ

Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

*HUHQFLDPRVQRVVRVULVFRVGHIRUPDFRQWtQXDDYDOLDQGRVHDVSUiWLFDVDGRWDGDVQDFRQGXomRGDV
QRVVDVDWLYLGDGHVHVWmRHPOLQKDFRPRVSDUkPHWURVSUHFRQL]DGRVSHODQRVVDDGPLQLVWUDomR
)D]HPRVRDFRPSDQKDPHQWRGDVSURMHo}HVGHPHUFDGRSDUDtQGLFHVGHLQIODomR ,3&$,*30H
,1&&  H WD[D GH MXURV DWUDYpV GR EROHWLP )RFXV GR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H PDQWHPRV
FRPXQLFDomRFRPGLYHUVRVVWDNHKROGHUVHPUHODomRjVWHQGrQFLDVGHPHUFDGR

ǀͿ

Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD XWLOL]D LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV swaps 
H[FOXVLYDPHQWHFRPDILQDOLGDGHGHSURWHomRSDWULPRQLDO

ǀŝͿ

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de risco de mercado

$JHVWmRGHULVFRVGHPHUFDGRpUHJXODPHQWDGDSHOD3ROtWLFDGH5LVFRTXHGHVFUHYHRPRGHORGH
JHVWmRGHULVFRVHDWULEXLo}HVGHFDGDDJHQWHFRQIRUPHDWULEXLo}HVHVSHFLILFDGDVQRLWHPELLL
DFLPD
c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDPRQLWRUDHDYDOLDSRUPHLRVFRQVLGHUDGRVSRUHODDGHTXDGRVVHDV
RSHUDo}HV HIHWXDGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR GH DFRUGR FRP DV SROtWLFDV SRU HOD DGRWDGDV H VH
UHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos

'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV

a)
As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHVHXVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVJHUHQFLDLVVmRDGHTXDGRVSDUDVXSULU
DVQHFHVVLGDGHVQRGHVHQYROYLPHQWRGRVVHXVQHJyFLRV

$QWHV GH UHDOL]DU LQYHVWLPHQWRV D &RPSDQKLD ID] HVWXGRV GHWDOKDGRV GH YLDELOLGDGH HFRQ{PLFR
ILQDQFHLUD TXH VHUYHP GH VXSRUWH SDUD GLVFXVV}HV GD 'LUHWRULD H FRQVHTXHQWH DSURYDomR GRV
SURMHWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHSRVVXLFRQWUROHV
JHUHQFLDLVSUHFLVRVSDUDDVQHFHVVLGDGHVGHQHJyFLRGHVHXVHWRU

$GLFLRQDOPHQWH HQWHQGHPRV TXH RV SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV H VLVWHPDV GH HODERUDomR GH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmRVXILFLHQWHVSDUDDVVHJXUDUVXDHILFLrQFLDHSUHFLVmR
&RPRDFHOHUDGRFUHVFLPHQWRRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDGHFLGLUDPSHODLPSODQWDomRGHDo}HVTXH
DVVHJXUHPDSURPRomRGDFRQILDELOLGDGHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHJXUDQoDHFRQIRUPLGDGH
GRVFRQWUROHVLQWHUQRV


E

As estruturas organizacionais envolvidas

$V iUHDV HQYROYLGDV FRP RV WUDEDOKRV GH YHULILFDomR H PRQLWRUDPHQWR GH FRQWUROHV LQWHUQRV VmR
OLJDGDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRJDUDQWLQGRDLQGHSHQGrQFLDGHVXDDWXDomRDVDEHU

Conselho de Administração
2&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDQDOLVDDVSURSRVLo}HVUHDOL]DGDVSHODiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHR
UHODWyULRSURGX]LGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDUHFRPHQGDQGRDo}HVDVHUHPDGRWDGDV$OpPGLVVRp
RyUJmRUHVSRQViYHOSHODHOHLomRGRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDEHPFRPRSHODDSURYDomR
GHDOWHUDo}HVHPVHXUHJLPHQWRLQWHUQRHQDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
Comitê de Auditoria

2&RPLWrGH$XGLWRULDIXQFLRQDFRPRyUJmRLQGHSHQGHQWHUHVSRQViYHOSRUDYDOLDUFRQWLQXDPHQWH
RV VLVWHPDV GH LGHQWLILFDomR GH ULVFRV GH FRQIRUPLGDGH H RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD
PRQLWRUDQGRDVH[SRVLo}HVGHULVFRHDDGHTXDomRjSDGU}HVQRUPDWLYRVHGHJRYHUQDQoD

2&RPLWrGH$XGLWRULDDFRPSDQKDDVDo}HVUHDOL]DGDVSHODViUHDVGRVSRQWRVLGHQWLILFDGRVSHORV
WUDEDOKRVGD$XGLWRULD,QWHUQDH([WHUQDHGRVyUJmRVUHJXODGRUHVUHJLVWUDGRHPDWDHGHOLEHUDQGR
VREUHDHIHWLYLGDGHGDVDo}HVUHDOL]DGDVSDUDPLWLJDomRGHVWHVSRQWRVHSURSRQGRQRYDVPHGLGDV
SDUDJDUDQWLUDHIHWLYLGDGHGRSURFHVVRGHPLWLJDomRGRVULVFRV

Diretoria
$'LUHWRULDpUHVSRQViYHOSHODLPSODQWDomRGDJHVWmRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHGHULVFRVQR+RVSLWDO
0DWHU 'HL 6$ H HP VXDV HYHQWXDLV VXEVLGLiULDV EHP FRPR PRQLWRUDU H DYDOLDU SHULRGLFDPHQWH
QRUPDVHSURFHGLPHQWRVVREUHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVEHPFRPRDYDOLDUDVUHFRPHQGDo}HVGH
DXGLWRUHVH[WHUQRVHFRQVXOWRUHVVREUHIDOKDVHPHOKRULDVQRVSURFHVVRVGHFRQWUROHLQWHUQRHJHVWmR
GHULVFRV
Auditoria Interna
$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDFULDGDHPpUHVSRQViYHOSRUDYDOLDUDFRQILDQoDGDVLQIRUPDo}HV
H[DPLQDU VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV PRQLWRUDU R SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
DVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVOHLVUHJXODPHQWRVHFRQWUDWRVEHPFRPRDFRPSDQKDUDJHVWmRGD
LQVWLWXLomR VHXV SURFHVVRV JHUHQFLDLV H UHVXOWDGRV SRU PHLR GD FRQIURQWDomR HQWUH XPD VLWXDomR
DQDOLVDGDHGHWHUPLQDGRFULWpULRWpFQLFRRSHUDFLRQDOOHJDORXUHJXODPHQWDU
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$VLQIRUPDo}HVJHUDGDVSHODViUHDVFLWDGDVDFLPDEHPFRPRQRVDSRQWDPHQWRVDSUHVHQWDGRVQRV
WUDEDOKRV HPLWLGRV SHORV yUJmRV UHJXODGRUHV H YHULILFDo}HV VREUH D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV
UHDOL]DGRVSHODViUHDVHPVXDVDWLYLGDGHVGHYHPHVWDUHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVLQWHUQDV
VHQGRHVWHVWUDEDOKRVXQLILFDGRVHPXPUHODWyULRVHPHVWUDOGH&RQWUROHV,QWHUQRVTXHUHJLVWUDR
DFRPSDQKDPHQWRGDVDo}HVUHDOL]DGDVSHODViUHDVJHVWRUDVGRVDVVXQWRVVREUHRVDSRQWDPHQWRV
LGHQWLILFDGRV QRV WUDEDOKRV VXSUDFLWDGRV $ iUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD UHSRUWDVH DR &RPLWr GH
$XGLWRULDHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
Área de Compliance 
$iUHDGH&RPSOLDQFHpUHVSRQViYHOSRU L UHFHEHUHDSXUDUGHQ~QFLDVUHODWLYDVDRGHVFXPSULPHQWR
GH QRUPDV GH FRQGXWD H GHPDLV DWRV LOtFLWRV TXH HQYROYDP D &RPSDQKLD VXD DGPLQLVWUDomR
FRODERUDGRUHV H WHUFHLUL]DGRV LL  UHDOL]DU WUHLQDPHQWRV GD DGPLQLVWUDomR FRODERUDGRUHV H
WHUFHLUL]DGRV GD &RPSDQKLD VREUH DV QRUPDV GH &RPSOLDQFH LLL  HODERUDU H UHYLVDU GH QRUPDV
FyGLJRV H GLUHWUL]HV GH &RPSOLDQFH GD &RPSDQKLD H LY  SUHSDUDU UHODWyULRV DQXDLV VREUH RV
SULQFLSDLVULVFRVUHODFLRQDGRV
$ iUHD GH &RPSOLDQFH UHSRUWDVH DR &RPLWr GH $XGLWRULD H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD
$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHQFRQWUDVHGHVFULWDQRRUJDQRJUDPD
DEDL[R



c)
Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo acompanhamento.

2VUHVSRQViYHLVSHODViUHDVFLWDGDVQRLWHP E SRVVXHPFDUJRVGHPHPEURGRFRQVHOKRGR
FRPLWrGHDXGLWRULDGLUHWRUJHUHQWHGDDXGLWRULDLQWHUQDUHVSHFWLYDPHQWH

$ HIHWLYLGDGH GRV WUDEDOKRV UHDOL]DGRV SRU FRQWUROHV LQWHUQRV p DFRPSDQKDGD H UHJLVWUDGD SHOR
JHUHQWHGDDXGLWRULDLQWHUQDHPUHODWyULRVVHPHVWUDLVVXEPHWLGRVDR&RPLWrGH$XGLWRULD

(P UHODomR j VXSHUYLVmR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH XP DPELHQWH GH FRQWUROH HIHWLYR p IRUPDGR
PHGLDQWH D SDUWLFLSDomR GH WRGRV RV FRODERUDGRUHV LQGHSHQGHQWHPHQWH GH IXQomR RX SRVLomR
KLHUiUTXLFD $GLFLRQDOPHQWH WRGRV RV JHVWRUHV WrP R SDSHO GH GLVVHPLQDU DV UHJUDV SROtWLFDV H
QRUPDVGD&RPSDQKLDSDUDVHXVFRODERUDGRUHV

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente,
nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício
da atividade de auditoria independente
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2V DXGLWRUHV H[WHUQRV GD &RPSDQKLD TXDQGR GD H[HFXomR GH VHXV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
UHODWyULRGHDXGLWRULDHGHDFRUGRFRPRSUHYLVWRQRLQFLVR,,GRDUWLJRGD,QVWUXomR&90Q
QmRDSUHVHQWDUDPLWHQVGHIUDTXH]DVPDWHULDLVSRUpPDSUHVHQWDUDPGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQR
DPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

1D DYDOLDomR GHVVHV ULVFRV VHJXQGR DV QRUPDV GH DXGLWRULD R DXGLWRU FRQVLGHUD RV FRQWUROHV
LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPRREMHWLYRGHSODQHMDURVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDTXHVHMDPDSURSULDGRVQDVFLUFXQVWkQFLDV
PDV QmR SDUD ILQV GH H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH D HILFiFLD GHVVHV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD2UHVXOWDGRVREUHDDYDOLDomRGRVFRQWUROHVSRUSDUWHGRVDXGLWRUHVpDSUHVHQWDGRj
&RPSDQKLDDFRPSDQKDGRVGHVXJHVW}HVGHDSULPRUDPHQWR

e LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH WRGDV DV VXJHVW}HV RX FRPHQWiULRV HIHWXDGRV SHOD DXGLWRULD VmR
DQDOLVDGRV H LQWHUSUHWDGRV GHQWUR GR FRQWH[WR GR UHIHULGR UHODWyULR $GLFLRQDOPHQWH RV HIHLWRV GH
DOJXQVGRVDSULPRUDPHQWRVFLWDGRVQRUHIHULGRUHODWyULRVmRFRQVLGHUDGRVSHODDGPLQLVWUDomRFRPR
VHQGRLPDWHULDLVSDUDILQVGDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

$EDL[RHVWmRGHVFULWDVDVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVGHVFULWDVQRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVGDWDGRGH
GHVHWHPEURGH

  $XVrQFLDGHDOoDGDVGHDSURYDomRGDVRUGHQVGHFRPSUDYLDVLVWHPD09

D 'HVFULomR &RQVWDWRXVH TXH DV DSURYDo}HV GDV RUGHQV GH FRPSUD VmR UHDOL]DGDV
VLVWHPLFDPHQWH SRU IXQFLRQiULRV GD HTXLSH GH FRPSUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU
SRUpP WRGDV DV FRPSUDV GHSHQGHP GD DVVLQDWXUD ItVLFD GR 'LUHWRU )LQDQFHLUR SDUD
VHUHPDSURYDGDV&RQIRUPHH[SOLFDGRSHODHTXLSHGH&RPSUDVGR+RVSLWDO0DWHU'HL
DV RUGHQV GH FRPSUD VRPHQWH VmR HQYLDGDV DRV IRUQHFHGRUHV FDVR DV YLDV ItVLFDV
HVWHMDPFRPDVVLQDWXUDVHDOpPGLVVRDVQRWDVILVFDLVHQYLDGDVSHORVIRUQHFHGRUHVVy
VmRSDJDVVREDPHVPDFRQGLomR
E 3RVVtYHOLPSDFWR2FRQWUROHPDQXDOGHFRQIHUrQFLDGHDVVLQDWXUDHPYLDItVLFDSRGH
JHUDUSUREOHPDVGHH[WUDYLRGLILFXOGDGHQDFROHWDJDVWRH[FHVVLYRGHWHPSRHSRVVtYHLV
HUURVKXPDQRVFRPRDDSURYDomRGHXPSHGLGRGHFRPSUDRXXPSDJDPHQWRVHPTXH
DVGHYLGDVDVVLQDWXUDVWHQKDPVLGRFROHWDGDV
F 5HFRPHQGDomR3DUDPHWUL]DUDVDOoDGDVGHDSURYDomRGHFRPSUDVGHQWURGRVLVWHPD
09FRQIRUPHQtYHLVGHILQLGRVHIRUPDOL]DGRVHP3ROtWLFDGH&RPSUDV
G %HQHItFLR GD UHFRPHQGDomR 0LWLJDU D SRVVLELOLGDGH GH HUURV KXPDQRV QR SURFHVVR
JDUDQWLD GH TXH DV DSURYDo}HV GH FRPSUD HVWmR VHJXLQGR DV DOoDGDV GHILQLGDV HP
SROtWLFDHIiFLOUDVWUHDELOLGDGHGRSURFHVVR

  $WHQWDUSDUDFRQWUROHGHFRQFHVVmRGRVDFHVVRVDRVVLVWHPDV

D 'HVFULomR9HULILFRXVHTXHH[LVWHXPFRQWUROHGHFRQFHVVmRGHDFHVVRDRVVLVWHPDV
TXHpGHVFULWRQDSROtWLFDGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRFRPRUHVSRQVDELOLGDGHGRJHVWRU
GD iUHD GH DEULU D VROLFLWDomR GH DFHVVR GR QRYR XVXiULR 3RUpP LGHQWLILFDPRV
FRQFHVV}HVGHDFHVVRHPTXHRSURFHVVRQmRIRLVHJXLGRLQWHJUDOPHQWH
E 3RVVtYHO LPSDFWR $FHVVRV LQGHYLGRV H LQFRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GRV
FRODERUDGRUHVSHUPLWLQGRDFHVVRjVLQIRUPDo}HVVLJLORVDVHHVWUDWpJLFDVRTXHSRGH
RFDVLRQDUWUDQVDo}HVLQFRUUHWDVHSUHMXGLFLDLVjHPSUHVD
F 5HFRPHQGDomR 5HFRPHQGDVH TXH VHMD LPSOHPHQWDGR XP FRQWUROH PDLV UtJLGR GH
FRQFHVVmRGHDFHVVRFRPUHVSRQViYHLVGHILQLGRVSDUDDSURYDomRGDVFRQFHVV}HVGH
DFHVVRYLVDQGRJDUDQWLUTXHHVWmRGHDFRUGRFRPRVROLFLWDGR
G %HQHItFLRGDUHFRPHQGDomR0LQLPL]DomRGDVSRVVLELOLGDGHVGHHUURVTXHSRGHPVHU
LQWHQFLRQDLV RX QmR XPD YH] TXH RV SHUILV GH DFHVVR UHIOHWHP DV IXQo}HV H
UHVSRQVDELOLGDGHVGHILQLGDVSHODDGPLQLVWUDomR
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  $XVrQFLDGHVHJUHJDomRGHIXQo}HV

D 'HVFULomR,GHQWLILFRXVHFDVRVGHXVXiULRVTXHSRVVXHPDFHVVRVLPXOWkQHRDRX
PDLVIXQo}HVFUtWLFDVGDTXHODVLGHQWLILFDGDVHPHQWHQGLPHQWRFRPRFOLHQWHDVTXDLV
VmR  EDL[DPDQXDOGHSDJDPHQWRV  FDGDVWURGHIRUQHFHGRUHV  DSURYDomRGH
RUGHPGHFRPSUDVH  DFHVVRDRPyGXORFRQWiELO'HVWHVFDVRVVmRDFHVVRVGH
XVXiULRVGD7,HGHGHPDLViUHDVGDHPSUHVD 7HVRXUDULD&RQWURODGRULD&XVWRV
'LUHWRULD &RPSUDV H &REUDQoD  $OpP GLVVR FRQVWDWDPRV TXH QmR p UHDOL]DGD XPD
UHYLVmRSHULyGLFDGRVDFHVVRVDHVWDVIXQo}HVGHPRGRDHYLWDURDF~PXORGHIXQo}HV
HRDFHVVRDIXQo}HVFRQIOLWDQWHV
E 3RVVtYHO LPSDFWR $F~PXOR GH GLUHLWRV GH DFHVVR LQFRPSDWtYHLV FRP DV
UHVSRQVDELOLGDGHV GRV FRODERUDGRUHV SHUPLWLQGR DFHVVR j LQIRUPDo}HV VLJLORVDV H
HVWUDWpJLFDVEHPFRPRSRVVLELOLWDQGRRXVXiULRDH[HFXWDUP~OWLSODVWDUHIDVGHQWURGR
PHVPRSURFHVVRGHQHJyFLRRTXHSRGHRFDVLRQDUWUDQVDo}HVLQFRUUHWDVHSUHMXGLFLDLV
jHPSUHVD
F 5HFRPHQGDomR (VWDEHOHFHU SURFHGLPHQWRV TXH JDUDQWDP D GHYLGD VHJUHJDomR GH
IXQo}HVHTXHRVPHVPRVVHMDPSHULRGLFDPHQWHUHYLVDGRVHDWXDOL]DGRV
G %HQHItFLR GD UHFRPHQGDomR 0LQLPL]DomR GDV SRVVLELOLGDGHV GH HUURV GXUDQWH D
H[HFXomR GR SURFHVVR XPD YH] TXH PDLV GH XPD SHVVRD HVWDUi HQYROYLGD HP VXDV
HWDSDV

  $XVrQFLDGHYDOLGDomRGHPXGDQoDV

D 'HVFULomR &RQVWDWRXVH FLQFR FDVRV HP TXH RV IXQFLRQiULRV GD &RPSDQKLD QmR
YDOLGDUDPDVPXGDQoDVDSyVHODVWHUHPVLGRHIHWXDGDV
E 3RVVtYHO LPSDFWR ,PSOHPHQWDomR HP DPELHQWH GH SURGXomR GH PXGDQoDV QmR
VROLFLWDGDV HP GHVDFRUGR FRP D VROLFLWDomR RX DWp PHVPR FRP D YHUVmR WHVWDGD H
FRQVLGHUDGD DGHTXDGD TXH SRGHP FRORFDU HP ULVFR R FRUUHWR IXQFLRQDPHQWR GR
VLVWHPD EHP FRPR DIHWDU QHJDWLYDPHQWH DV RSHUDo}HV H RV Q~PHURV FRQWiEHLV GD
FRPSDQKLD
F 5HFRPHQGDomR5HFRPHQGDVHTXHDVPXGDQoDVVHMDPDSURYDGDVSHORVVROLFLWDQWHV
DQWHVGHVHUHPSRVWDVQRDPELHQWHGHSURGXomR
G %HQHItFLR GD UHFRPHQGDomR $SHQDV PXGDQoDV FRUUHWDV VHUmR LPSOHPHQWDGDV QR
DPELHQWHGHSURGXomR(YLWDQGRGHVJDVWHVSRUIDOWDGHH[DWLGmR

  $WHQWDUVHjUDVWUHDELOLGDGHVXEVHTXHQWHGDOLTXLGDomRGHFRQWDVGHSDFLHQWH

D 'HVFULomR &RQIRUPH HQWHQGLPHQWR UHDOL]DGR RV GHPRQVWUDWLYRV GH SDJDPHQWRV GRV
FRQYrQLRVILFDPGLVSRQLELOL]DGRVHPVHXVVLWHVQRSUD]RGHGLDVVHQGRTXHDSyV
HVVHSUD]RQmRpPDLVSRVVtYHODFHVVDUWDLVLQIRUPDo}HV9HULILFRXVHTXHD&RPSDQKLD
QmRUHDOL]DRDUTXLYDPHQWRGRVGHPRQVWUDWLYRVGRVFRQYrQLRVLPSRVVLELOLWDQGRIXWXUDV
FRQVXOWDV RX DQiOLVHV GDV LQIRUPDo}HV GRV DWHQGLPHQWRV SDJRV QDTXHOHV
GHPRQVWUDWLYRV
E 3RVVtYHOLPSDFWR'LILFXOGDGHQDUHVROXomRVXEVHTXHQWHGHEDL[DVLQGHYLGDVGH&RQWDV
D5HFHEHURXDSXUDomRVXEVHTXHQWHGHIDOKDVQRSURFHVVRGHOLTXLGDomRGHIDWXUDVSRU
HUURKXPDQRRXIUDXGH
F 5HFRPHQGDomR (ODERUDU H LPSOHPHQWDU XP IOX[R GH YLQFXODomR GRV DWHQGLPHQWRV
EDL[DGRVHPFDGDXPGRVFUpGLWRVEDQFiULRVGHIRUPDDJDUDQWLUDUDVWUHDELOLGDGH DLQGD
TXHVXEVHTXHQWH GRIOX[RGHOLTXLGDomRGHIDWXUDV
G %HQHItFLR GD UHFRPHQGDomR *DUDQWLU D UDVWUHDELOLGDGH GR IOX[R GH OLTXLGDomR H
SRVVLELOLWDUDUHYLVmRGRSURFHVVRUHGX]LQGRRULVFRGHHUURVQRSURFHVVRSRUIUDXGHRX
IDOKDKXPDQD

  $WHQWDUSDUDRH[FHVVRGHUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV

D 'HVFULomR9HULILFRXVHTXHRWRWDOGDVUHVHUYDVGHOXFURVH[FHGHUDPRYDORUGRFDSLWDO
VRFLDOHPH
E 3RVVtYHOLPSDFWR'HVFXPSULPHQWRDRDUWLJRGDOHLQ
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F 5HFRPHQGDomR 5HFRPHQGDPRV TXH XPD DVVHPEOHLD GHOLEHUH VREUH GHVWLQDomR GR
H[FHVVRGDUHVHUYDGHOXFURVFRQIRUPHGHWHUPLQDDOHLQ
G %HQHItFLRGDUHFRPHQGDomR$GHTXDomRjGHWHUPLQDomROHJDOFRQIRUPHOHLQ

$EDL[RHVWmRGHVFULWDVDVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVGHVFULWDVQRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVGDWDGRGH
GHPDUoRGHHUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

  $XVrQFLDGHDOoDGDVGHDSURYDomRGDVRUGHQVGHFRPSUDYLDVLVWHPD09


D 'HVFULomR FRQVWDWRXVH TXH DV DSURYDo}HV GDV RUGHQV GH FRPSUD VmR UHDOL]DGDV
VLVWHPLFDPHQWH SRU IXQFLRQiULRV GD HTXLSH GH FRPSUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU
SRUpP WRGDV DV FRPSUDV GHSHQGHP GD DVVLQDWXUD ItVLFD GR 'LUHWRU )LQDQFHLUR SDUD
VHUHPDSURYDGDV&RQIRUPHH[SOLFDGRSHODHTXLSHGH&RPSUDVGR+RVSLWDO0DWHU'HL
DV RUGHQV GH FRPSUD VRPHQWH VmR HQYLDGDV DRV IRUQHFHGRUHV FDVR DV YLDV ItVLFDV
HVWHMDPFRPDVVLQDWXUDVHDOpPGLVVRDVQRWDVILVFDLVHQYLDGDVSHORVIRUQHFHGRUHVVy
VmRSDJDVVREDPHVPDFRQGLomR
E 3RVVtYHOLPSDFWR2FRQWUROHPDQXDOGHFRQIHUrQFLDGHDVVLQDWXUDHPYLDItVLFDSRGH
JHUDUSUREOHPDVGHH[WUDYLRGLILFXOGDGHQDFROHWDJDVWRH[FHVVLYRGHWHPSRHSRVVtYHLV
HUURVKXPDQRVFRPRDDSURYDomRGHXPSHGLGRGHFRPSUDRXXPSDJDPHQWRVHPTXH
DVGHYLGDVDVVLQDWXUDVWHQKDPVLGRFROHWDGDV
F 5HFRPHQGDomR3DUDPHWUL]DUDVDOoDGDVGHDSURYDomRGHFRPSUDVGHQWURGRVLVWHPD
09FRQIRUPHQtYHLVGHILQLGRVHIRUPDOL]DGRVHP3ROtWLFDGH&RPSUDV
G %HQHItFLR GD UHFRPHQGDomR 0LWLJDU D SRVVLELOLGDGH GH HUURV KXPDQRV QR SURFHVVR
JDUDQWLD GH TXH DV DSURYDo}HV GH FRPSUD HVWmR VHJXLQGR DV DOoDGDV GHILQLGDV HP
SROtWLFDHIiFLOUDVWUHDELOLGDGHGRSURFHVVR͘

  $XVrQFLDGHVHJUHJDomRGHIXQo}HV

D 'HVFULomR,GHQWLILFRXVHFDVRVGHXVXiULRVTXHSRVVXHPDFHVVRVLPXOWkQHRDRX
PDLVIXQo}HVFUtWLFDVDVTXDLVFLWDPRV  EDL[DPDQXDOGHSDJDPHQWRV  FDGDVWUR
GH IRUQHFHGRUHV   DSURYDomR GH RUGHP GH FRPSUDV H   DFHVVR DR PyGXOR
FRQWiELO(PERUD RV VHWRUHV UHVSRQViYHLV QRV WHQKDP IRUQHFLGR DV MXVWLILFDWLYDV SDUD
DOJXQVGRVFDVRVHQWHQGHPRVTXHDLQGDDVVLPDDXVrQFLDGHVHJUHJDomRGHIXQo}HV
H[LVWH$OpPGLVVRFRQVWDWRXVHTXHQmRpUHDOL]DGDXPDUHYLVmRSHULyGLFDGRVDFHVVRV
D HVWDV IXQo}HV GH PRGR D HYLWDU R DF~PXOR GH IXQo}HV H R DFHVVR D IXQo}HV
FRQIOLWDQWHV
E 3RVVtYHO LPSDFWR $F~PXOR GH GLUHLWRV GH DFHVVR LQFRPSDWtYHLV FRP DV
UHVSRQVDELOLGDGHV GRV FRODERUDGRUHV SHUPLWLQGR DFHVVR j LQIRUPDo}HV VLJLORVDV H
HVWUDWpJLFDVEHPFRPRSRVVLELOLWDQGRRXVXiULRDH[HFXWDUP~OWLSODVWDUHIDVGHQWURGR
PHVPRSURFHVVRGHQHJyFLRRTXHSRGHRFDVLRQDUWUDQVDo}HVLQFRUUHWDVHSUHMXGLFLDLV
j&RPSDQKLD
F 5HFRPHQGDomR (VWDEHOHFHU SURFHGLPHQWRV TXH JDUDQWDP D GHYLGD VHJUHJDomR GH
IXQo}HVHTXHRVPHVPRVVHMDPSHULRGLFDPHQWHUHYLVDGRVHDWXDOL]DGRV
G %HQHItFLR GD UHFRPHQGDomR 0LQLPL]DomR GDV SRVVLELOLGDGHV GH HUURV GXUDQWH D
H[HFXomR GR SURFHVVR XPD YH] TXH PDLV GH XPD SHVVRD HVWDUi HQYROYLGD HP VXDV
HWDSDV



e)
Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas.

2V'LUHWRUHVDRWRPDUHPFRQKHFLPHQWRGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVPHQFLRQDGRQR
LWHP ³G´ DFLPD H HP SUHSDUDomR DR VHX SURFHVVR GH DEHUWXUD GH FDSLWDO WRPDUDP DV VHJXLQWHV
PHGLGDVHRXSRVVXHPRVVHJXLQWHVFRPHQWiULRVVREUHDVGHILFLrQFLDVFRQVWDQWHVGRUHODWyULR
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•

(P UHODomRjV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV GHVFULWDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV GDWDGR GH GH
VHWHPEURGH



$XVrQFLDGHDOoDGDVGHDSURYDomRGDVRUGHQVGHFRPSUDYLDVLVWHPD09

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVD&RPSDQKLDHVWiHPSURFHVVRGHLPSODQWDomRGR&HQWURGH6HUYLoRV
&RPSDUWLOKDGRV &6&  R TXDO DWUDYpV GD FHQWUDOL]DomR H SDGURQL]DomR GH SURFHVVRV H GR
GHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDGHDXWRPDomRHURERWL]DomRGHSURFHVVRVSHUPLWLUiLPSOHPHQWDUDV
VXJHVW}HV GHVFULWDV SHOD DXGLWRULD 2 VLVWHPD GH DXWRPDomR H URERWL]DomR DGRWDGR DGPLWLUi D
GLJLWDOL]DomRGDVDSURYDo}HVGRVSHGLGRVGHFRPSUDHDSDUDPHWUL]DomRGDVDOoDGDVGHDSURYDomR
GHRUGHQVGHFRPSUDFRQIRUPHHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
ÈUHDUHVSRQViYHO'LUHWRULD)LQDQFHLUD
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR


$WHQWDUSDUDFRQWUROHGHFRQFHVVmRGRVDFHVVRVDRVVLVWHPDV

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVD&RPSDQKLDGHVHQYROYHXXPSODQRGHDomRHQYROYHQGRDFRQWUDWDomR
GHXPDIHUUDPHQWDGHPHUFDGRSDUDDVVHVVRUDUQD*HVWmRGH,GHQWLGDGH$IHUUDPHQWDTXHMiVH
HQFRQWUD HP IDVH GH LPSODQWDomR HVWDUi LQWHJUDGD FRP R VLVWHPD GH 5HFXUVRV +XPDQRV H HOD
SHUPLWLUi D FULDomR GH SHUILV GH XVXiULRV FRP DFHVVRV GHILQLGRV DR ORQJR GH WRGD D MRUQDGD GR
FRODERUDGRUQD&RPSDQKLD6HQGRDVVLPEDVHDGRQRVSHUILVFULDGRVHDFHVVRVGHILQLGRVSDUDFDGD
FRODERUDGRUTXDQGRRFRODERUDGRUPXGDUGHIXQomRQD&RPSDQKLDDXWRPDWLFDPHQWHVHXVDFHVVRV
VHUmRUHGHILQLGRVFRQIRUPHUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRPLWLJDQGRDFHVVRVLQGHYLGRV
ÈUHDUHVSRQViYHO7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR


$XVrQFLDGHVHJUHJDomRGHIXQo}HV

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVD&RPSDQKLDHVWiUHYLVLWDQGRWRGRVRVSHUILVGHDFHVVRMXQWRjViUHDV
SDUDDOLQKDUDVIXQo}HVGHFDGDFDUJRFRPVXDVQHFHVVLGDGHV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWDPEpP
HVWiUHYLVLWDQGRWRGDVDVHVWUXWXUDVKLHUiUTXLFDVQRVVLVWHPDVHHPFRQMXQWRFRPXPDDVVHVVRULD
H[WHUQD HVWi LPSODQWDQGR XP VLVWHPD GH *HVWmR GH ,GHQWLGDGH SDUD SHUPLWLU R JHUHQFLDPHQWR
DXWRPDWL]DGRFRPYtQFXORQRVLVWHPDGH5HFXUVRV+XPDQRV
ÈUHDUHVSRQViYHO7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR


$XVrQFLDGHYDOLGDomRGHPXGDQoDV

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVD&RPSDQKLDHVWiHPSURFHVVRGHLPSODQWDomRGR&HQWURGH6HUYLoRV
&RPSDUWLOKDGRV &6& QRTXDODVHWDSDVFUtWLFDVHREULJDWyULDVDRORQJRGDVROLFLWDomRGRVVHUYLoRV
HVWmR VHQGR UHGHVHQKDGDV 1R SURFHVVR GH VROLFLWDomR GRV VHUYLoRV VHUmR DGLFLRQDGRV HWDSDV
REULJDWyULDV GH HYLGrQFLD GR WHVWH GD VROLFLWDomR GH PXGDQoD H D KRPRORJDomR H YDOLGDomR GD
GHWHUPLQDGDPXGDQoD
ÈUHDUHVSRQViYHO7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR


$WHQWDUVHjUDVWUHDELOLGDGHVXEVHTXHQWHGDOLTXLGDomRGHFRQWDVGHSDFLHQWH

&RPHQWiULRV GRV 'LUHWRUHV RV FRQYrQLRV GLVSRQLELOL]DP RV GHPRQVWUDWLYRV GH SDJDPHQWR SRU 
GLDVQmRGLVSRQLELOL]DQGRRUDVWUHDPHQWRGHFRQWDVYHQFLGDVKiPDLVWHPSR3DUDHYLWDURDWUDVRH
DGLILFXOGDGHHPDFHVVDUWDLVLQIRUPDo}HVSDVVDPRVDVDOYDURVGHPRQVWUDWLYRVSHULRGLFDPHQWHGH
IRUPDDSHUPLWLURUDVWUHDPHQWRFRQIRUPHVXJHULGRSHODDXGLWRULD$OpPGLVVRSDUDPHWUL]DPRVQRVVR
VLVWHPDSDUDLPSOHPHQWDUXPIOX[RGHYLQFXODomRGRVDWHQGLPHQWRVEDL[DGRVGHFUpGLWRVEDQFiULRV
SDUDJDUDQWLUDUDVWUHDELOLGDGHGRIOX[RGHOLTXLGDomRGHIDWXUDV
ÈUHDUHVSRQViYHO&RQWDVD5HFHEHU
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR&RUULJLGRHP
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos


$WHQWDUSDUDRH[FHVVRGHUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV

&RPHQWiULRV GRV 'LUHWRUHV FRP D LPSOHPHQWDomR GD FLVmR SDUFLDO GD &RPSDQKLD HP  GH
GH]HPEURGHFRQIRUPHGHVFULWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWHLWHPIRL
VDQDGR
ÈUHDUHVSRQViYHODFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomRFRUULJLGRHP

• (P UHODomRjV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV GHVFULWDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV GDWDGR GH GH
PDUoRGHHUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


$XVrQFLDGHDOoDGDVGHDSURYDomRGDVRUGHQVGHFRPSUDYLDVLVWHPD09

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV$&RPSDQKLDHVWiHPSURFHVVRGHLPSODQWDomRGR&HQWURGH6HUYLoRV
&RPSDUWLOKDGRV &6&  R TXDO DWUDYpV GD FHQWUDOL]DomR H SDGURQL]DomR GH SURFHVVRV H GR
GHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDGHDXWRPDomRHURERWL]DomRGHSURFHVVRVSHUPLWLUiLPSOHPHQWDUDV
VXJHVW}HV GHVFULWDV SHOD DXGLWRULD 2 VLVWHPD GH DXWRPDomR H URERWL]DomR DGRWDGR DGPLWLUi D
GLJLWDOL]DomRGDVDSURYDo}HVGRVSHGLGRVGHFRPSUDHDSDUDPHWUL]DomRGDVDOoDGDVGHDSURYDomR
GHRUGHQVGHFRPSUDFRQIRUPHHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
ÈUHDUHVSRQViYHOGLUHWRULDILQDQFHLUD
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR


$XVrQFLDGHVHJUHJDomRGHIXQo}HV

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV$&RPSDQKLDHVWiUHYLVLWDQGRWRGRVRVSHUILVGHDFHVVRMXQWRjViUHDV
SDUDDOLQKDUDVIXQo}HVGHFDGDFDUJRFRPVXDVQHFHVVLGDGHV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWDPEpP
HVWiUHYLVLWDQGRWRGDVDVHVWUXWXUDVKLHUiUTXLFDVQRVVLVWHPDVHHPFRQMXQWRFRPXPDDVVHVVRULD
H[WHUQD HVWi LPSODQWDQGR XP VLVWHPD GH *HVWmR GH ,GHQWLGDGH SDUD SHUPLWLU R JHUHQFLDPHQWR
DXWRPDWL]DGRFRPYtQFXORQRVLVWHPDGH5HFXUVRV+XPDQRV
ÈUHDUHVSRQViYHOWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR
3UD]RHVWLPDGRSDUDFRUUHomR
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  (P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOD
&RPSDQKLD SDUD SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU
D VH D &RPSDQKLD SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

$ &RPSDQKLD SRU PHLR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYRX HP  GH IHYHUHLUR GH  D
~OWLPDYHUVmRGRVHX0DQXDOGH&RPSOLDQFHFRQWHQGRR&yGLJRGH,QWHJULGDGHHR&yGLJR)XQFLRQDO
GD&RPSDQKLDHPDWHQomRj/HL$QWLFRUUXSomRjOHJLVODomRWUDEDOKLVWDHPYLJRUDR5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGRHDRVGHPDLVQRUPDWLYRVDSOLFiYHLV2GRFXPHQWRWUDWDGDVQRUPDVHFRQFHLWRV
pWLFRVDVHUHPDGRWDGRVSRUWRGRVRVDGPLQLVWUDGRUHVIXQFLRQiULRVFRODERUDGRUHVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRV DJHQWHV FROLJDGRV IRUQHFHGRUHV H TXDOTXHU SHVVRD QDWXUDO HRX MXUtGLFD TXH WHQKD
TXDOTXHUWLSRGHUHODomRFRPD&RPSDQKLDHFRPVXDVFRQWURODGDV

$OpP GLVVR IRL FULDGR R &RPLWrGHeWLFDHCompliance GD &RPSDQKLD UHVSRQViYHO SRU DQDOLVDU
LQYHVWLJDUHDWXDUQRVSRWHQFLDLVGHVYLRVGHFRQGXWDHDSRLDUQRHVFODUHFLPHQWRGHHYHQWXDLVG~YLGDV
GRV,QWHJUDQWHV

3RUILPIRLFULDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDEHPFRPR
XPDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
5HDILUPDQGRRFRPSURPLVVRGD&RPSDQKLDFRPRWHPDVmRSURPRYLGRVWUHLQDPHQWRVSHULyGLFRV
FRPRVFRODERUDGRUHVGHWRGRVRVQtYHLV

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
$ &RPSDQKLD SRVVXL UHFXUVRV H IHUUDPHQWDV SDUD PRQLWRUDPHQWR H WUDWDPHQWR GH VLWXDo}HV
UHODFLRQDGDVDRSURJUDPDGHLQWHJULGDGH &RPSOLDQFH EHPFRPRDDSOLFDomRGHWUHLQDPHQWRVH
DYDOLDo}HVSHULyGLFDVGHULVFRV2VWUHLQDPHQWRVVmRUHDOL]DGRVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHFRP
IUHTXrQFLDPtQLPDDQXDO
2&RPLWrGHeWLFDpUHVSRQViYHOSHORUHFHELPHQWRHDSXUDomRGDVGHQ~QFLDVVHQGRDVVHVVRUDGR
SRUFRPLVVmRLQYHVWLJDWLYDQDLQYHVWLJDomRHDSXUDomRGHGHQ~QFLDVHVSHFLILFDV

iii. se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados
$ &RPSDQKLD SRVVXL GHVGH VHWHPEUR GH  XP 0DQXDO GH &RPSOLDQFH R TXDO IRL UHYLVDGR H
DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP  GH IHYHUHLUR GH  VHQGR TXH HVWH PDQXDO
FRQWpPR&yGLJRGH,QWHJULGDGHHR&yGLJR)XQFLRQDOGD&RPSDQKLDDSOLFiYHODWRGRVRVPHPEURV
GRVyUJmRVGD$GPLQLVWUDomR GLUHWRUHVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVFRQVHOKHLURVHPHPEURVGHFRPLWrV 
HFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVHYHQWXDLVFRQWURODGDVEHPFRPRDVHXVIRUQHFHGRUHVH
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV 2 0DQXDO GH &RPSOLDQFH FRQIRUPH DOWHUDGR GH WHPSRV HP WHPSRV p
DSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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• 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
7RGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR FLHQWLILFDGRV H WUHLQDGRV D UHVSHLWR GR FRQWH~GR GR
0DQXDOGH&RPSOLDQFHQRPRPHQWRGHVXDFRQWUDWDomRHRVDGPLQLVWUDGRUHVQRPRPHQWRGHVXD
HOHLomREHPFRPRGHYHUmRPDQLIHVWDUVXDDGHVmRDRUHIHULGRPDQXDOPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGHXPD
GHFODUDomR GH FLrQFLD $OpP GLVVR VHPSUH TXH RFRUUHP DWXDOL]Do}HV GRFRQWH~GR GR 0DQXDO GH
&RPSOLDQFHVHXFRQWH~GRpQRYDPHQWHGLYXOJDGRHGLVSRQLELOL]DGRSDUDWRGRVRVDGPLQLVWUDGRUHV
IXQFLRQiULRVFRODERUDGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDJHQWHVFROLJDGRVIRUQHFHGRUHVHTXDOTXHU
SHVVRD QDWXUDO HRX MXUtGLFD TXH WHQKD TXDOTXHU WLSR GH UHODomR FRP D &RPSDQKLD H FRP VXDV
FRQWURODGDV

2VWUHLQDPHQWRVVmRUHDOL]DGRVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHFRPIUHTXrQFLDPtQLPDDQXDO

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP UHDOL]DGDV  WXUPDV GH
WUHLQDPHQWRVVREUHR0DQXDOGH&RQWUDWDomRHWySLFRVYDULDGRVVREUHDVQRUPDVGHFRQGXWD

$VWXUPDVDEUDQJHUDPFHUWLILFDo}HVDRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDVHQGRTXHDOJXQVGRV
FRODERUDGRUHV SRU WHUHP SDUWLFLSDGR GH WXUPDV GH WySLFRV GLVWLQWRV UHFHEHUDP PDLV GH XPD
FHUWLILFDomRGHWUHLQDPHQWR

1RH[HUFtFLRVRFLDOGHYLJHQWHMiIRUDPUHDOL]DGRVWXUPDVUHSUHVHQWDQGRFHUWLILFDo}HV
D FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH QR LQtFLR GH  ODQoDPRV XPD SODWDIRUPD GH
HQVLQR GLJLWDO FRP FXUVRV GH &RPSOLDQFH H ,QWHJULGDGH D ILP GH SHUPLWLU PDLRU IOH[LELOLGDGH QRV
KRUiULRVHORFDLVGHWUHLQDPHQWRVDOpPGHRWLPL]DURWHPSRGHGLYHUVRVFRODERUDGRUHVHQYROYLGRV
QRV WUHLQDPHQWRV 'HVGH VXD LPSODQWDomR  FRODERUDGRUHV Mi IRUDP WUHLQDGRV SRU PHLR GD
SODWDIRUPDGLJLWDO

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
(PFDVRGHDSXUDomRGHLUUHJXODULGDGHVHGHVFXPSULPHQWRVDR0DQXDOGH&RPSOLDQFHFRPSHWHDR
&RPLWrGHeWLFDHComplianceDOLQKDGRFRPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRQHFHVViULRD
DSOLFDomRGHVDQo}HVTXHSRGHUmRYDULDUGHDGYHUWrQFLDDWpDUHVFLVmRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKRGR
LQIUDWRU GH DFRUGR FRP D JUDYLGDGH GR DWR SUDWLFDGR H DSyV JDUDQWLGR R UHVSHLWR DR SULQFtSLR GR
FRQWUDGLWyULR

• 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
20DQXDOGH&RPSOLDQFHIRLUHYLVDGRHDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HP  GH IHYHUHLUR GH  H HVWi GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD QRV ZHEVLWHV GD &90 GD % H GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD

EVHD&RPSDQKLDSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

$&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOFRQILGHQFLDOGHGHQ~QFLDV ³&DQDO&RQILGHQFLDO´ DFHVVtYHOSRUPHLR
GRVLWHZZZFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUPDWHUGHLRXDWUDYpVGRQ~PHURSRUPHLRGR
TXDO WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD H GH VXDV HYHQWXDLV FRQWURODGDV EHP FRPR R VHX
S~EOLFR H[WHUQR SRGHP UHSRUWDU G~YLGDV VXVSHLWDV RX YLRODo}HV DR 0DQXDO GH &RPSOLDQFH jV
GHPDLV SROtWLFDV GD &RPSDQKLD HRX j OHJLVODomR YLJHQWH GH PDQHLUD FRQILGHQFLDO DQ{QLPD VH
GHVHMDGR HVHPUHWDOLDomR

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
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2&DQDO&RQILGHQFLDOpGLVSRQtYHOSDUDRS~EOLFRLQWHUQRH[WHUQR

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

2DQRQLPDWRpJDUDQWLGRSDUDRVFRODERUDGRUHVHSHVVRDVH[WHUQDVTXHQmRTXHLUDPVHLGHQWLILFDU
SRUPHLRGR&DQDO&RQILGHQFLDOPDVUHSRUWDPUHODWRVVREUHVLWXDo}HVTXHLQIULQJHPDVUHJUDVGR
0DQXDOGH&RPSOLDQFH

• órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias 

7RGRV RV FDVRV UHSRUWDGRV VmR DSXUDGRV SHOD iUHD GH compliance GD &RPSDQKLD TXH UHSRUWD
GLUHWDPHQWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHDOpPGHJDUDQWLUTXHTXDLVTXHUUHSRUWHVUHFHELGRVSRUPHLRGR
&DQDO&RQILGHQFLDOVHMDPHQGHUHoDGRVDRVVHWRUHVUHVSRQViYHLVGD&RPSDQKLDHTXHDVPHGLGDV
FDEtYHLVVHMDPWRPDGDV

F VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVQDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

(PRSHUDo}HVVRFLHWiULDVTXHYHQKDPDHQYROYHUIXVmRFLVmRDTXLVLomRGHVRFLHGDGHVRXDo}HV
RX RXWURV WLSRV GH UHHVWUXWXUDomR D &RPSDQKLD GHYHUi DGRWDU WRGRV RV PDLV DOWRV SDGU}HV GH
GLOLJrQFLD MXUtGLFD H FRQWiELO SDUD DYDOLDU DV FRQWUDSDUWHV HQYROYLGDV QDV RSHUDo}HV (QWUH HODV
DSOLFDPVHYHULILFDo}HVGHLQWHJULGDGHGDVVRFLHGDGHVDOYRHGHVHXVDFLRQLVWDVHDGPLQLVWUDGRUHV
3DUDWDQWRD&RPSDQKLDFRQWUDWDHPSUHVDVGHFRQVXOWRULDH[WHUQDHHVFULWyULRVGHDGYRFDFLDTXH
VHUHSRUWDPjGLUHWRULDSDUDILQVGHDYDOLDomRYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFR
GHSUiWLFDVLUUHJXODUHVUHODFLRQDGDVjVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

GFDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

&RQIRUPHGHVFULWRQRVLWHQVDQWHULRUHVD&RPSDQKLDSRVVXL0DQXDOGH&RPSOLDQFHTXHUHJXODDV
UHODo}HVGHVHXVFRODERUDGRUHVFRPHQWUHRXWURVD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
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5.5 - Alterações significativas

,QIRUPDUVHHPUHODomRDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRV
SULQFLSDLV ULVFRV D TXH R HPLVVRU HVWi H[SRVWR RX QD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
DGRWDGDFRPHQWDQGRDLQGDHYHQWXDLVH[SHFWDWLYDVGHUHGXomRRXDXPHQWRQDH[SRVLomRGR
HPLVVRUDWDLVULVFRV
(P  GH GH]HPEUR GH  RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DSURYDUDP HP $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULD D FLVmR SDUFLDO GR VHX SDWULP{QLR H VXD VXEVHTXHQWH YHUVmR DR SDWULP{QLR GD VXD
FRQWURODGRUD-66(PSUHHQGLPHQWRH$GPLQLVWUDomR/WGD ³-66´ 2VODXGRVGHDYDOLDomRGRVDFHUYRV
FLQGLGRVIRUDPUHDOL]DGRVSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDLQGHSHQGHQWHFRQIRUPHEDODQoRVSDWULPRQLDLV
OHYDQWDGRV $V YDULDo}HV SDWULPRQLDLV RFRUULGDV HQWUH D GDWD GR ODXGR H D GDWD GD FLVmR IRUDP
WUDQVIHULGDVSDUDDVXFHVVRUD$VFLV}HVIRUDPUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDFRPRLQWXLWRGHSURPRYHU
XPD UHRUJDQL]DomR GRV VHXV DWLYRV VHJUHJDQGR FHUWRV DWLYRV LPRELOL]DGRV GDV VXDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV R TXH SRVVLELOLWDUi PD[LPL]DomR GR JHUHQFLDPHQWR SDWULPRQLDO GRV DOXGLGRV DWLYRV
LPRELOL]DGRV2VDWLYRVLPRELOL]DGRVFLQGLGRVHVWmRUHSUHVHQWDGRVSULQFLSDOPHQWHSHODVHGLILFDo}HV
GDVWUrVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLV +RVSLWDO0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKR+RVSLWDO0DWHU'HL&RQWRUQRH
+RVSLWDO0DWHU'HL%HWLP&RQWDJHP HVXDVUHVSHFWLYDVLQVWDODo}HVHEHQIHLWRULDV$GLFLRQDOPHQWH
IRUDPFLQGLGRVWHUUHQRVHRXWURVLPyYHLVGHXVRDGPLQLVWUDWLYRDVVLVWHQFLDOHODERUDWRULDO

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVULVFRVGHFRUUHQWHVGDUHIHULGDFLVmRSDUFLDOFKHFDURVIDWRUHVGH
ULVFR³Todos os hospitais e clínicas da Companhia operam em imóveis alugados ou arrendados, e a
incapacidade de renovar os aluguéis ou arrendamentos em termos comercialmente aceitáveis pode
afetar adversamente a Companhia.” e “Riscos relacionados a ônus sobre os imóveis locados ou
arrendados que foram onerados para garantir dívidas da Companhia.´QDVHomR³Fatores de Risco´
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$OpPGLVVRFKHFDUVHo}HV³Informações sobre as transações
com partes relacionadas´ H  ³Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de
interesses e demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
pagamento compensatório adequado´SDUDPDLVGHWDOKHVVREUHDRSHUDomRUHDOL]DGD
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Data de Constituição do Emissor

15/10/1973

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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%UHYHKLVWyULFRGRHPLVVRU

%UHYHKLVWyULFRGRHPLVVRU

$ &RPSDQKLD IRL IXQGDGD QR GLD  GH RXWXEUR GH  VHQGR LQDXJXUDGD D SULPHLUD XQLGDGH
KRVSLWDODUR+RVSLWDO0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKRHPGHMXQKRGHSRUVHXIXQGDGRU'U
-RVp6DOYDGRU6LOYD
(P  p FULDGD D 8QLGDGH GH 0DVWRORJLD  8QLPDWHU YROWDGD SDUD SUHYHQomR GLDJQyVWLFR H
WUDWDPHQWRGDVGRHQoDVGDPDPD$8QLPDWHUILUPRXR0DWHU'HLFRPRFHQWURGHUHIHUrQFLDSDUD
GLDJQyVWLFRHWUDWDPHQWRGR&kQFHUGH0DPDUHDOL]DQGRSURFHGLPHQWRVUHYROXFLRQiULRVHH[FOXVLYRV
HP0LQDV*HUDLV'HQWUHHOHVHVWmRDFLUXUJLDUDGLRJXLDGD DYDOLDomRGHOHV}HVQmRSDOSiYHLVQD
PDPD HDSHVTXLVDGROLQIRQRGRVHQWLQHOD PpWRGRGHGLDJQyVWLFRGRFkQFHUGHPDPD 1RPHVPR
DQRpFULDGDDSULPHLUD8QLGDGHGH7UDWDPHQWR,QWHQVLYR3HGLiWULFR87,3HP0LQDV*HUDLVFRP
XPD HTXLSH PXOWLGLVFLSOLQDU  $ HTXLSH DWXD HP YiULDV HVSHFLDOLGDGHV GD iUHD GH VD~GH FRPR
PpGLFRVHQIHUPHLURVSVLFyORJRVILVLRWHUDSHXWDVHIRQRDXGLyORJRVRIHUHFHQGRDVVLVWrQFLDFRPSOHWD
DRVSDFLHQWHVLQIDQWLV
(PQDVFHDSULPHLUDFULDQoDIUXWRGDIHUWLOL]DomRLQYLWURHP0LQDV*HUDLVHDWHUFHLUDGR%UDVLO
FRPD IHUWLOL]DomR UHDOL]DGD QR 0DWHU'HL (VVH IDWRLQVWLWXLX XPPDUFR QR WUDEDOKRGD HTXLSH GH
UHSURGXomR KXPDQD DWXDOPHQWH GHVHQYROYLGR SHOR &HQWUR GH 5HSURGXomR +XPDQD QD 8QLGDGH
0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKR
(PD &RPSDQKLDSDVVDDLQWHJUDUR3$(; 3DUFHLURVSDUD([FHOrQFLD GD)XQGDomR'RP
&DEUDOLQYHVWLQGRQDSURILVVLRQDOL]DomRGDJHVWmRGHVHXVOtGHUHVHFRODERUDGRUHV
(PpLQVWDXUDGRRSODQHMDPHQWRGRFRUSRFOtQLFRPRPHQWRTXHGHXLQtFLRjFRQH[mRGRFRUSR
FOtQLFRFRPDJHVWmRHVWUDWpJLFDGD5HGH0DWHU'HL
(PR+RVSLWDOGiLQtFLRjVREUDVGR%ORFR,,GD8QLGDGH6DQWR$JRVWLQKRXPHGLItFLRGH
SDYLPHQWRVFRPLQIUDHVWUXWXUDPRGHUQDHKXPDQL]DGDKHOLSRQWR'D\+RVSLWDO ORFDOGHVWLQDGRj
UHDOL]DomRGHSHTXHQDVHPpGLDVFLUXUJLDV XQLGDGHVGHLQWHUQDomRH&HQWUR2EVWpWULFR
(PpLQDXJXUDGRR/DERUDWyULRGH3DWRORJLD&OtQLFDFRPDWHQGLPHQWRKRUDVHVHWHGLDV
SRU VHPDQD FRP TXDOLGDGH IRL DWHVWDGD SHOR 6HUYLoR GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD H SHOD 6RFLHGDGH
%UDVLOHLUDGH3DWRORJLD&OtQLFDTXHFRQIHULXDR/DERUDWyULRXPFHUWLILFDGRGHH[FHOrQFLD1RPHVPR
DQR DV iUHDV GH GLDJQyVWLFR LPDJHP H H[DPHV FRPSOHPHQWDUHV VmR DPSOLDGDV FRP
GLVSRQLELOL]DomRKRUDVSDUDDSRSXODomRHSDUDRFRUSRFOtQLFRHpFULDGRR&RPLWrGHeWLFDHP
3HVTXLVDV  &(3 yUJmR FUHGHQFLDGR DR &RPLVVmR 1DFLRQDO GH eWLFD HP 3HVTXLVD  &RQHS
UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR DYDOLDomR H DFRPSDQKDPHQWR GH DVSHFWRV pWLFRV GH WRGDV DV
SHVTXLVDVUHDOL]DGDVQR+RVSLWDO
(PR0DWHU'HLLQDXJXUDR%ORFR,,GD8QLGDGH6DQWR$JRVWLQKRGHQWURGRSURMHWR³0DWHU'HL
 ± 0DLRU H 0HOKRU´ LQLFLDQGR FRP R 'D\ +RVSLWDO EHP FRPR Gi LQtFLR j HODERUDomR GRV
SURWRFRORVPpGLFRVHDRGHVHQYROYLPHQWRGRVHWRUGH3DGURQL]DomRH*DUDQWLDGD4XDOLGDGH
(PR+RVSLWDO0DWHU'HLLQDXJXUDVHXQRYR&HQWUR2EVWpWULFRH0DWHUQLGDGHHPDPELHQWH
PDLVDPSORHKXPDQL]DGR1RPHVPRDQRR+RVSLWDO0DWHU'HLpPHPEURIXQGDGRUGD$1$+3
$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV+RVSLWDLV3ULYDGRV FRPRREMHWLYRGH WURFDULQIRUPDo}HVHGLVVHPLQDU
PHOKRUHVSUiWLFDVGHJHVWmRVREUHWRGRRVLVWHPDGHVD~GH
(PpUHDOL]DGRRODQoDPHQWRGR3URMHWR4XDOLWDVUHVXOWDGRGHGRLVDQRVGHWUDEDOKRTXHVH
EDVHRXQDHODERUDomRGHSURWRFRORVGHSDGURQL]DomRTXDOLGDGHHLQWHJUDomR3DUDDSDGURQL]DomR
GD IRUPD GH DWHQGLPHQWR IRUDP PRELOL]DGDV  HTXLSHV TXH DWXDUDP QD HODERUDomR GH 
SURWRFRORVPpGLFRVSURFHVVRVDVVLVWHQFLDLVGHHQIHUPDJHPHGHVFULo}HVGDVDWLYLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV
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(P  R +RVSLWDO DOFDQoRX R PDLV HOHYDGR QtYHO GH FHUWLILFDomR FRQFHGLGR SHOD 2UJDQL]DomR
1DFLRQDO GH $FUHGLWDomR ± 21$ R &HUWLILFDGR GH ([FHOrQFLD 1tYHO  2 0DWHU 'HL IRL R SULPHLUR
KRVSLWDOGH0LQDV*HUDLVHXPGRVGRLVSULPHLURVGR%UDVLODFRQTXLVWDURWtWXOR$OpPGLVVRDHTXLSH
GH 0DVWRORJLD GR 0DWHU 'HL SDVVRX D FRRUGHQDU HVWXGRV VREUH D TXLPLRSUHYHQomR GR FkQFHU GH
PDPDQR%UDVLO$HTXLSHGHVHQYROYHXWDPEpPHVWXGRSLRQHLURQR%UDVLOSDUDUDVWUHDUSHTXHQRV
QyGXORV QmR SDOSiYHLV DWUDYpV GR XVR GH XPD VXEVWkQFLD GHQRPLQDGD WHFQpFLR 2 +RVSLWDO IRL
FRQYLGDGRSHORVSHVTXLVDGRUHVLQWHUQDFLRQDLVGR,%,6,,(International Breast Câncer Interventional
Study DLQWHJUDUHVVDSHVTXLVDGHkPELWRLQWHUQDFLRQDO
(PR+RVSLWDOpUHFHUWLILFDGRSHOD2UJDQL]DomR1DFLRQDOGH$FUHGLWDomR21$QR1tYHOGH
H[FHOrQFLDHUHFHEHXPDKRPHQDJHPGD$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGH0LQDV*HUDLVSHORVDQRVGH
VHUYLoRVSUHVWDGRVjVRFLHGDGH1RPHVPRDQRDPSOLDVHRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRSDUDRFRUSR
FOtQLFRGHIRUPDSLRQHLUDHPTXHLQGLFDGRUHVGHDVVLVWrQFLDVmRDQDOLVDGRVHPFRQMXQWRSHODDOWD
GLUHomRGR+RVSLWDOJHUDQGRXPJUDQGHDYDQoRQRVUHVXOWDGRVREWLGRVHEHQHILFLDQGRRVSDFLHQWHV
(P  'U +HQULTXH 6DOYDGRU DVVXPLX D SUHVLGrQFLD GD $VVRFLDomR 1DFLRQDO GH +RVSLWDLV
3ULYDGRV ± $1$+3 1R PHVPR DQR R +RVSLWDO REWHYH HP FRQIRUPLGDGH FRP D QRUPD ,62
DFHUWLILFDomRLQWHUQDFLRQDODWUDYpVGRVHOR5DDGYRRU$FFUHGLWDWLH 59$ &RQVHOKRGH
$FUHGLWDomR +RODQGrV $OpP GLVVR IRL QRYDPHQWH UHFHUWLILFDGR FRP H[FHOrQFLD HP QtYHO  SHOD
2UJDQL]DomR1DFLRQDOGH$FUHGLWDomR 21$ (PR+RVSLWDOVHWRUQRXDFUHGLWDGRSHOD1DWLRQDO
,QWHJUDWHG$FFUHGLWDWLRQIRU+HDOWKFDUH2UJDQL]DWLRQV1,$+2FHUWLILFDGRLQWHUQDFLRQDOXWLOL]DGRSHOR
PRGHOR GH VD~GH DPHULFDQR VHQGR R SULPHLUR KRVSLWDO D WHU HVWD FHUWLILFDomR IRUD GRV (VWDGRV
8QLGRV1RPHVPRDQRDUHVLGrQFLDPpGLFDGR0DWHU'HLpFUHGHQFLDGDSHOR0(&
(PpIHLWDXPDH[SDQVmRGD8QLGDGHGH2QFRORJLDHDFDSDFLGDGHGHDWHQGLPHQWRDSDFLHQWHV
TXHSUHFLVDPGHTXLPLRWHUDSLDIRLDXPHQWDGDHPFHUFDGHYH]HVTXDQGRFRPSDUDGDDRDQRGH
$GLFLRQDOPHQWHVmRDPSOLDGRVRVHTXLSDPHQWRVGHXOWUDVVRQRJUDILD'HPHGLFLQDQXFOHDU
GHQWURGRVPDLVDYDQoDGRVSDGU}HVWHFQROyJLFRVHGHTXDOLGDGH(PPDLRR0DWHU'HLUHFHEHR
 SUrPLR 7RS RI 0LQG GD UHYLVWD 0HUFDGR &RPXP FRPR ,QVWLWXLomR GHVWDTXH QR VHJPHQWR
KRVSLWDODU HP 0LQDV QD FDWHJRULD OLGHUDQoD SHVTXLVD FULWHULRVD IHLWD SRU HPSUHVD GH LQWHOLJrQFLD
FRPSHWLWLYDHVSHFLDOL]DGDQDViUHDVGHPDUFDVSHUILOGRFRQVXPLGRUDQiOLVHGHPHUFDGRVHUYLoRV
HSURGXWRV
(PVmRLQLFLDGDVDVREUDVSDUDDFRQVWUXomRGDQRYDXQLGDGHKRVSLWDODU0DWHU'HL&RQWRUQR
FRP  SDYLPHQWRV H HVWUXWXUD GH KRVSLWDO JHUDO (P FRPSURPLVVR FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDpFULDGRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR+RVSLWDO1RPHVPRDQRKRXYHDFULDomRGR
&RQVHOKRGH$'0HDVXFHVVmRQD'LUHomRH[HFXWLYD'U+HQULTXHDVVXPHFRPR&(2H'UD0DULD
1RUPDH'UD0iUFLD6DOYDGRU*HRFRPR9LFH3UHVLGHQWHV
(PIRLLQDXJXUDGRR0DWHU'HL&RQWRUQRXPDXQLGDGHFRPSDYLPHQWRVHHVWUXWXUDFRP
SURQWRVRFRUURXQLGDGHGHRQFRORJLDFHQWURFLU~UJLFR8QLGDGHGHWHUDSLDLQWHQVLYD87,XQLGDGHV
GHLQWHUQDomRGHGLDJQyVWLFRHYiULDVRXWUDV$QRYDXQLGDGHSRVVXLFDSDFLGDGHGHOHLWRVHP
XPD FRQVWUXomR GH TXDVH  PLO Pð 1R PHVPR DQR D 8QLGDGH 6DQWR $JRVWLQKR REWpP D
UHFHUWLILFDomR 21$ ,,, PDLRU QtYHO GH H[FHOrQFLD GD LQVWLWXLomR DFUHGLWDGRUD H D 5HGH 0DWH 'HL
UHFHEHR3UrPLR/DWLQR$PHULFDQRGH+LJLHQL]DomRGDV0mRVpLQDXJXUDGRR&HQWURGH5HSURGXomR
+XPDQD
(P  p LQDXJXUDGR R 0DLV 6D~GH 0DWHU 'HL XP DPEXODWyULR FOtQLFR FRP R DWHQGLPHQWR GH
GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV SURYHQGR XPD FRQWLQXLGDGH QR DWHQGLPHQWR FRP DYDOLDomR H
DFRPSDQKDPHQWRGHSDFLHQWHVFU{QLFRVHGHVLWXDo}HVFOtQLFDVDOWDPHQWHHVSHFtILFDVeLQDXJXUDGR
R&HQWURGH2QFRORJLDQR0DWHU'HL&RQWRUQRFRPR3URQWRVRFRUURRQFROyJLFRGH0LQDV*HUDLV
2 0DWHU 'HL 6DQWR $JRVWLQKR p R ~QLFR +RVSLWDO GH %HOR +RUL]RQWH D SDUWLFLSDU GR 3URMHWR 3DUWR
$GHTXDGR$LQGDQHVWHDQRpUHDOL]DGDDUHFHUWLILFDomR1,$+2H,62GR0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKR
HD5HGH0DWHU'HLGH6D~GHIRLSUHPLDGDQDHGLomRGR3UrPLR6HU+XPDQR'U-RVp6DOYDGRU
6LOYDIXQGDGRUGR+RVSLWDOHSUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD5HGH0DWHU'HLGH6D~GH
UHFHEHXRWtWXORGH3HUVRQDOLGDGH(PSUHVDULDOGRDQR2HVWXGR³&RUUHVSRQGrQFLD'LDJQyVWLFD8P
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QRYRLQGLFDGRUGHTXDOLGDGHGD&OtQLFD0pGLFD,GD5HGH0DWHU'HLGH6D~GH´FRQTXLVWRXROXJDU
QD6HVVmR3{VWHUGR&RQJUHVVR1DFLRQDOGH+RVSLWDLV3ULYDGRV±&RQDKSHYHQWRRUJDQL]DGR
SHOD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV+RVSLWDLV3ULYDGRV±$QDKS 6HPLQiULR$QDKS 
(P  RFRUUH D LQDXJXUDomR GR +RVSLWDO ,QWHJUDGR GR &kQFHU QR 0DWHU 'HL &RQWRUQR D
LPSOHPHQWDomR GR 0DWHU 'HL 0HGLFLQD 'LDJQyVWLFD H R 0DWHU 'HL &RQWRUQR WRUQDVH R SULPHLUR
KRVSLWDO GH 0LQDV *HUDLV D FRQTXLVWDU D -&, Joint Comission International  XPD DFUHGLWDomR
UHFRQKHFLGDLQWHUQDFLRQDOPHQWHGDPDLVDOWDTXDOLGDGHHXPGRVGR%UDVLOFRPHVVDFHUWLILFDomR
&RPLVVRDXQLGDGHSDVVRXDVHUPHPEURGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGH+RVSLWDLV3ULYDGRV±$1$+3
±VHMXQWDQGRDR+RVSLWDO0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKRPHPEURIXQGDGRUGD$1$+30DLVXPDYH]
VmR PDQWLGDV DV DFUHGLWDo}HV KRVSLWDODUHV 21$1,$+2 H ,62 GR 0DWHU 'HL 6DQWR $JRVWLQKR e
ODQoDGRR3RUWDOGR&OLHQWHDJUHJDQGRDRDJHQGDPHQWRRQOLQHXPHVSDoRSDUDFRQVXOWDRQOLQHGH
UHVXOWDGRVGHH[DPHV$5HGH0DWHU'HLGH6D~GHFULDDiUHDGHFLUXUJLDFDUGLRYDVFXODUSHGLiWULFD
H[SDQGHR6HUYLoRGH+HPRGLiOLVHHpFRQWHPSODGDFRPR3UrPLR([SHULrQFLDGR&RQVXPLGRUQD
FDWHJRULD(PSUHVD'HVWDTXHHPSUrPLRSURPRYLGRSHOD7UDFNVDOH$LQGDHPD&RPSDQKLD
HQWURXQRPHUFDGROLYUHGHHQHUJLDSHUPLWLQGRDXWLOL]DomRGHHQHUJLDUHQRYiYHOHJHUDQGRHFRQRPLD
GHFXVWRV
(PGiVHRLQtFLRGDVREUDVGR0DWHU'HL%HWLP±&RQWDJHPDH[SDQVmRGR3URQWRVRFRUUR
JLQHFROyJLFRHREVWpWULFRQR0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKRDLQDXJXUDomRGDVVDODVGHDGPLVVmRH
DFRPSDQKDPHQWRGDVSDFLHQWHVHPWUDEDOKRGHSDUWRQR0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKRHDDPSOLDomR
GD 8QLGDGH GH 7HUDSLD ,QWHQVLYD 3HGLiWULFD ± 87,3 QR 0DWHU 'HL &RQWRUQR 1R PHVPR DQR
LQDXJXUDPRV D HVSHFLDOLGDGH GH 0HGLFLQD (VSRUWLYD H R SURJUDPD GH &XLGDGRV 0HWDEyOLFRV H
%DULiWULFRVGD5HGH0DWHU'HLGH6D~GHIRLFHUWLILFDGRSHOD6XUJLFDO5HYLHZ&RUSRUDWLRQ 65& FRPR
&HQWURGH([FHOrQFLDHP&XLGDGRV0HWDEyOLFRVH%DULiWULFRV
(PpLQDXJXUDGRRSULPHLURDPEXODWyULRGHQyGXORVKHSiWLFRVGDUHGHSULYDGDGH0LQDV*HUDLV
QR+RVSLWDO,QWHJUDGRGR&kQFHU0DWHU'HL'U+HQULTXH6DOYDGRU&(2GR+RVSLWDOpHOHLWRFRPR
RVPDLVLQIOXHQWHVGDVD~GH$5HGH0DWHU'HLUHDOL]DSULPHLUDFLUXUJLDIHWDOGRHVWDGRGH0LQDV
*HUDLV D SULPHLUD FLUXUJLD UREyWLFD HP FULDQoD PHQRU GH FLQFR DQRV H D SULPHLUD FLUXUJLD GH
SLHORSODVWLDUREyWLFDSHGLiWULFD$5HGH0DWHU'HLUHFHEHRSUrPLR([FHOrQFLDHP6D~GHQD
FDWHJRULD(QIHUPDJHP
(PpLQDXJXUDGRR0DWHU'HL%HWLP&RQWDJHPHPGHMDQHLURFRPFDSDFLGDGHSDUDPDLV
GH  OHLWRV H FRP D RIHUWD GH GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV LQFOXLQGR &HQWUR &LU~UJLFR H 2EVWpWULFR
0HGLFLQD'LDJQyVWLFD 5HVVRQkQFLD 0DJQpWLFD 7RPRJUDILD /DERUDWyULR 8QLGDGHV GH ,QWHUQDomR
87,87,387,12QFRORJLDHQWUHRXWURV1RPHVPRDQRIRLLQLFLDGDDREUDGR+RVSLWDO0DWHU'HL
6DOYDGRUSULPHLUDXQLGDGHGD5HGH0DWHU'HLIRUDGRHVWDGRGH0LQDV*HUDLVHPXPDORFDOL]DomR
HVWUDWpJLFDQRHQFRQWURGHGXDVGDVSULQFLSDLVDYHQLGDVGDFDSLWDOGD%DKLD$FRQVWUXomRSUHYr
GRLVSUpGLRVFRPLQIUDHVWUXWXUDPRGHUQDGRWDGRGHDOWDWHFQRORJLDHPXPSUpGLRVHUiR+RVSLWDO
FRP FHUFD GH  OHLWRV RIHUWDQGR GLYHUVRV VHUYLoRV FRPR &HQWUR FLU~UJLFR 3URQWR 6RFRUUR
HTXLSDPHQWRV SDUD H[DPHV GH LPDJHP RQFRORJLD H GLYHUVRV RXWURV VHUYLoRV H RXWUR HGLItFLR
FRQWDUiFRPPDLVGHFRQVXOWyULRVPpGLFRV$LQGDHPpODQoDGRD6D~GH&RUSRUDWLYDHD
RSHUDGRUDDXWRJHVWmR0DWHU'HLLQLFLDWLYDSHODTXDOD&RPSDQKLDRIHUHFHDVHXVFRODERUDGRUHVR
SODQRGHVD~GHFRPFREHUWXUD0DWHU'HLFRPDPHQVDOLGDGHFXVWHDGDSHOR+RVSLWDOFRP
IRFRQDVD~GHHEHPHVWDUGRVIXQFLRQiULRVSHQVDQGRQD$WHQomR3ULPiULDj6D~GH $36 HQD
ORQJLWXGLQDOLGDGH GR FXLGDGR $ LQLFLDWLYD DWLQJLX UHVROXWLYLGDGH GH  QRV DWHQGLPHQWRV QRV
SULPHLURVPHVHVSHUPLWLQGRXPDUHGXomRGHGHDEVHQWHtVPRMiQRVHJXQGRVHPHVWUHDSyV
LPSODQWDomRHDWXDOPHQWHSRVVXLXPtQGLFHGHVDWLVIDomRGRFOLHQWH FRODERUDGRUHV PHGLGDYLD
136 1HW3URPRWHU6FRUH GHFHUFDGH
(PDSHVDUGD3DQGHPLDSURYRFDGDSHOR&29,'D5HGH0DWHU'HLGH6D~GHDFUHGLWRXRV
+RVSLWDLV 0DWHU 'HL 6DQWR $JRVWLQKR H 0DWHU 'HL %HWLP &RQWDJHP SHOD DOWDPHQWH UHFRQKHFLGD
PXQGLDOPHQWH FHUWLILFDomR -&, -RLQW &RPLVVLRQ ,QWHUQDWLRQDO  WRUQDQGRVH D ~QLFD SODWDIRUPD
EUDVLOHLUDGHKRVSLWDLVTXHSRVVXLWRGDVDVXQLGDGHVFRPDFUHGLWDomR-&,1RFRQWH[WRWXUEXOHQWRGD
SDQGHPLDD5HGH0DWHU'HLGH6D~GHIRLXPDGDVSULPHLUDVHQWLGDGHVDUHVSRQGHUFRQWUDR&29,'
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DGRWDQGRUDSLGDPHQWHGLYHUVDVPHGLGDVHHVWDQGRGLVSRQtYHOSDUDIRUQHFHUVXSRUWHSDUDWRGDD
VRFLHGDGH FRPR L  D GLVSRQLELOL]DomR GH  DQGDUHV H[FOXVLYRV QR +RVSLWDO 0DWHU 'HL %HWLP
&RQWDJHP SDUD D LPSODQWDomR GH  OHLWRV GH &7, GR +RVSLWDO GH &DPSDQKD GR (VWDGR SDUD
SDFLHQWHVFRP&29,' LL DVVHVVRULDWpFQLFDHPSURMHWRVGHUHVSLUDGRUHVIRUQHFHQGRHVWUXWXUD
HFRQKHFLPHQWRSDUDGHVHQYROYHUUHVSLUDGRUHVFRPGRLVIDEULFDQWHV$X/7HFKH7DFRP2UHVXOWDGR
GHVWH ~OWLPR IRL SUHPLDGR QR &RQJUHVVR 1DFLRQDO GRV +RVSLWDLV 3ULYDGRV  &21$+3  ILFRX
HQWUH RV  SULPHLURV QD &DWHJRULD $VVLVWrQFLD  LLL  DSRLRX DV FDPSDQKDV GH FRPSUDV GH (3,V
HTXLSDPHQWRV GH SURWHomR LQGLYLGXDO  GR 6LQGXVFRQ H GR 0RYLPHQWR 'LDV 0HOKRUHV DWXDQGR QD
QHJRFLDomR H FRPSUD FRP RV IRUQHFHGRUHV JDUDQWLQGR RWLPL]DomR GRV UHFXUVRV SRU PHLR GH
PHOKRUHVSUHoRVHTXDOLGDGHV LY GHVHQYROYHXRSDLQHO&29,'TXHUH~QHGDWDDQDO\WLFVHGDWD
YL]XDOL]DWLRQSHUPLWLQGRWRPDGDVGHGHFLV}HVUiSLGDVHDVVHUWLYDVRSDLQHOYLDELOL]DRPRQLWRUDPHQWR
HP WHPSR UHDO GD VD~GH GH VHXV FRODERUDGRUHV tQGLFHV GH DEVHQWHtVPR SRVVLELOLWDQGR R
SODQHMDPHQWRGDIRUoDGHWUDEDOKR(VWHSDLQHOWDPEpPIRLSUHPLDGRQRPHVPRHYHQWRGD&21$+3
 HQWUH RV  PHOKRUHV QD &DWHJRULD *HVWmR SRU FRQVHJXLU UHGX]LU  GLDV HP UHODomR DR
SURWRFROR HVWDEHOHFLGR SHOR 0LQLVWpULR GD 6D~GH QmR Vy JHUDQGR XPD UHGXomR GH
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOKmRDWpDJRVWRPDVJDUDQWLGRTXHR0DWHU'HLPDQWLYHVVHDIRUoD
GHWUDEDOKRVXILFLHQWHSDUDFRQWLQXDURIHUHFHQGRRVHUYLoRGDPDLVDOWDTXDOLGDGHDWpPHVPRGXUDQWH
RV SHUtRGRV PDLV FUtWLFRV GD SDQGHPLD Y  GHVHQYROYHX HP FRQMXQWR FRP XPD +HDOWKWHFK XPD
IHUUDPHQWD GH SUHGLomR GH RFXSDomR GH OHLWRV H XWLOL]DomR GH UHFXUVRV PDWHULDLV H KXPDQRV
EXVFDQGRJDUDQWLUVHJXUDQoDDVVLVWHQFLDOHSUHYLVLELOLGDGHGHFXVWRV YL IH]XPDSDUFHULDFRPD
9DOHTXHGLVSRQLELOL]RX86'0PSDUDLQYHVWLPHQWRVHPLQLFLDWLYDVGHHPSUHVDVHVWDUWXSVQR
FRPEDWH j &29,' $ 5HGH 0DWHU 'HL DWXRX QD OLGHUDQoD PpGLFRFLHQWtILFR QD GHILQLomR GRV
GHVDILRVUHOHYDQWHVHFULWpULRVWpFQLFRVGHDYDOLDomRGDVSURSRVWDVH YLL DSRLRXILQDQFHLUDPHQWHR
0RYLPHQWR HVWtPXOR  GH 0LQDV *HUDLV $GLFLRQDOPHQWH HP  D &RPSDQKLD JDQKRX HP
YLUWXGHGDVDo}HVGHJHVWmRGHSHVVRDVYROWDGDVDRHQIUHQWDPHQWRGDFULVHJHUDGDSHOR&29,'
R3UrPLR6HU+XPDQRGD$%5+0* $VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH5HFXUVRV+XPDQRV0* 1R
PHVPRDQRD&RPSDQKLDWDPEpPIRLUHFRQKHFLGDSHOD*37: *UHDW3ODFHWR:RUN FRPRXPD
H[FHOHQWHHPSUHVDSDUDVHWUDEDOKDU$LQGDHPD&RPSDQKLDLQDXJXURXR&HQWURGH)HULGDV
H+LSHUEiULFDGDQGRPDLVUREXVWH]jRIHUWDGDHVSHFLDOLGDGH
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGH
IDOrQFLDUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVDOpPGDTXHODVGLYXOJDGDVQRVLWHQV
DQWHULRUHV
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'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmRJHUDOGD&RPSDQKLD
$5HGH0DWHU'HLGH6D~GHpXPHFRVVLVWHPDLQWHJUDGRQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVH
RQFROyJLFRVVHQGRXPDUHIHUrQFLDQDFLRQDOHPVD~GHHDPDLRUUHGHKRVSLWDODUGH0LQDV*HUDLVHP
Q~PHUR GH OHLWRV SULYDGRV FRP  GR WRWDO OHLWRV SULYDGRV QD UHJLmR PHWURSROLWDQD GH %HOR
+RUL]RQWHGHDFRUGRFRPR&DGDVWUR1DFLRQDOGH(VWDEHOHFLPHQWRVGH6D~GH ³&1(6´ 

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDOHLWRVKRVSLWDODUHVGLVWULEXtGRVHPVXDV
WUrVXQLGDGHVORFDOL]DGDVHVWUDWHJLFDPHQWHQDUHJLmRPHWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWHGRVTXDLV
 VmR OHLWRV RSHUDFLRQDLV  OHLWRV Mi FRQVWUXtGRV SRUpP QmR RSHUDFLRQDLV 1D GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHQFRQWUDVHHPFRQVWUXomRQDFLGDGHGH6DOYDGRU(VWDGRGD%DKLDXPD
QRYDXQLGDGHKRVSLWDODUFRPFDSDFLGDGHSDUDOHLWRVKRVSLWDODUHVHXPFHQWURPpGLFRFRPPDLV
GHPGHiUHDFRQVWUXtGDFRPSUHYLVmRSDUDLQtFLRGHVXDVRSHUDo}HVQRSULPHLURVHPHVWUH
GH

$5HGH0DWHU'HLpD~QLFDSODWDIRUPDKRVSLWDODUFRPGRVVHXVKRVSLWDLVDFUHGLWDGRVSHOD-&,
QR %UDVLO Joint Commission International, FHUWLILFDomR GH UHIHUrQFLD PXQGLDO QR VHWRU KRVSLWDODU)
SRVVXLQGR  GRV OHLWRV SULYDGRV DFUHGLWDGRV LQWHUQDFLRQDOPHQWH SHOD -RLQW &RPLVVLRQ
,QWHUQDWLRQDO-&,RX4PHQWXP,QWHUQDWLRQDO GHDFRUGRFRPGDGRVGDVDFUHGLWDGRUDV$FUHGLWDPRV
TXHVXDH[FHOrQFLDFOtQLFDpUHFRQKHFLGDSRUSDFLHQWHVFRPXQLGDGHPpGLFDRSHUDGRUDVGHVD~GH
IRUQHFHGRUHV H VHWRUHV UHOHYDQWHV GD VRFLHGDGH WHQGR FRPR IRFR HP LQRYDomR H SLRQHLULVPR
PpGLFR

)XQGDGDHJHULGDKiDQRVSRUXPDIDPtOLDGHHPSUHHQGHGRUHVDFUHGLWDPRVTXHD&RPSDQKLD
WHPHQWUHJXHFRQVLVWHQWHPHQWHIRUWHVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVUHVXOWDQGRQDPHOKRU
PDUJHP(%,7'$HPDUJHP/tTXLGDGHQWUHRVKRVSLWDLVFUHGHQFLDGRVQD$VVRFLDomR1DFLRQDOGH
+RVSLWDLV3ULYDGRV ³$1$+3´ GHVGHDWpVXD~OWLPDSXEOLFDomRHP

2PDSDDEDL[RPRVWUDDORFDOL]DomRGRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLD




Fonte: Companhia.


+LVWyULFRGD&RPSDQKLD
'HVGHVXDLQDXJXUDomRHPHP%HOR+RUL]RQWHFRPR+RVSLWDO0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKRD
&RPSDQKLDDFRPSDQKDRVGHVDILRVGDiUHDGDVD~GHVXSHUDQGRVHFRQVWDQWHPHQWHSDUDRIHUHFHU
QRYDVSRVVLELOLGDGHVTXHJDUDQWDPXPDWHQGLPHQWRGLIHUHQFLDGRSHUVRQDOL]DGRHKXPDQL]DGRjV
SHVVRDVTXHFRQILDPVXDYLGDj5HGH0DWHU'HL6HJXLQGRRH[HPSORGHVHXIXQGDGRU'U-RVp


1

O CNES é um sistema do Ministério da Saúde que entrou em funcionamento para cadastramento de todos os estabelecimentos de saúde
em território nacional em outubro de 2005 - http://cnes.datasus.gov.br
2
A ANAHP é uma entidade representativa dos principais hospitais privados de excelência do país, contemplando 122 hospitais em abril de
2020 - https://www.anahp.com.br/
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6DOYDGRU 6LOYD R FRUSR GLUHWLYR GD &RPSDQKLD VHPSUH HVWHYH VLQWRQL]DGR FRP DV UHDOLGDGHV
FRQWHPSRUkQHDVPDLVDYDQoDGDVGRVHWRUEXVFDQGRFRQWLQXDPHQWHLQRYDomRWHFQRORJLDGHSRQWD
H FDSDFLWDomR GH SHVVRDV $ HVFDOD GD &RPSDQKLD UHIOH[R GD H[SDQVmR FRQWtQXD GH VXDV
FDSDFLGDGHV FOtQLFDV H LQIUDHVWUXWXUD KRVSLWDODU p UHVXOWDGR GD YLVmR GH ORQJR SUD]R H HVStULWR
HPSUHHQGHGRUSUHVHQWHVGHVGHVXDIXQGDomR

$SyVGHPRQVWUDUFDSDFLGDGH~QLFDGHFUHVFLPHQWRSRUPHLRGDH[SDQVmRJUDGDWLYDGHVHUYLoRVHP
IRLLQDXJXUDGRRVHJXQGRHGLItFLRQD8QLGDGH6DQWR$JRVWLQKR20DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKR
QRVDQRVVHJXLQWHVFRQWLQXRXH[SDQGLQGRHPSRUWIyOLRGHVHUYLoRVHHPFDSDFLGDGHSDVVDQGRD
RIHUHFHUOHLWRV

2 VXFHVVR REWLGR FRP R +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6DQWR $JRVWLQKR DOLDGR j H[SDQVmR GD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDHDUiSLGDDVFHQVmRGDFODVVHPpGLDREVHUYDGDVQRLQtFLRGRVpFXORFRUURERUDUDPFRPRV
SODQRVGD&RPSDQKLDGHH[SDQGLUVXDFDSDFLGDGHGHDWHQGLPHQWRQDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWH(P
LQDXJXURXVHR0DWHU'HL&RQWRUQRFRPSDYLPHQWRVPLOPGHiUHDFRQVWUXtGDFRP
OHLWRVGREUDQGRDFDSDFLGDGHGHDWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDjpSRFDHGDQGRRULJHPj5HGH
0DWHU'HLGH6D~GH7DPEpPIRLLQDXJXUDGRRSURQWRVRFRUURRQFROyJLFRGRHVWDGRHHP
LQDXJXURXVH R +RVSLWDO ,QWHJUDGR GR &kQFHU VHQGR HVWH R SULPHLUR KRVSLWDO SULYDGR HP 0LQDV
*HUDLVFRPHVVHIRUPDWRSUHVWDQGRXPDWHQGLPHQWRFRPSOHWRDRVSDFLHQWHVRQFROyJLFRV

(PIRLLQDXJXUDGDVXDWHUFHLUDXQLGDGHKRVSLWDODUORFDOL]DGDQDGLYLVDHQWUHRVPXQLFtSLRVGH
%HWLPH&RQWDJHPDVGXDVPDLRUHVFLGDGHVQDUHJLmRPHWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWHSRVVXLQGR
XPDiUHDFRQVWUXtGDGHPLOPFRPFDSDFLGDGHGHOHLWRVKRVSLWDODUHV(VWDXQLGDGHUH~QH
GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV PpGLFDV OHYDQGR VHUYLoRV PpGLFRKRVSLWDODUHV GH DOWD TXDOLGDGH SDUD
ORFDOLGDGHVIRUDGH%HOR+RUL]RQWHFRQVROLGDQGRD&RPSDQKLDFRPRDOtGHUHPDLRUSUHVWDGRUDGH
VHUYLoRVGHVD~GHSULYDGRQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVGHDFRUGRFRPR&1(6

$LQGDHPD&RPSDQKLDLQLFLRXVHXSURFHVVRGHH[SDQVmRQDFLRQDOFRPDGHFLVmRGHFRQVWUXLU
XPD QRYD XQLGDGH HP 6DOYDGRU FDSLWDO GR (VWDGR GD %DKLD $ FRQVWUXomR FRQWDUi FRP GXDV
XQLGDGHV2+RVSLWDO0DWHU'HL6DOYDGRUHR&HQWUR0pGLFR0DWHU'HLFRPXPDiUHDWRWDOFRQVWUXtGD
GHPLOPHFDSDFLGDGHGHOHLWRV$FRQVWUXomRHQFRQWUDVHHPIDVHDYDQoDGDHDVRSHUDo}HV
HVWmR SUHYLVWDV SDUD LQLFLDUHP QR  VHPHVWUH GH  $ FDSLWDO EDLDQD HVFROKLGD SDUD LQLFLDUD
H[SDQVmR GD &RPSDQKLD QDFLRQDOPHQWH p XP LPSRUWDQWH FHQWUR HFRQ{PLFR GD UHJLmR 1RUGHVWH
EUDVLOHLUDHWDPEpPXPGRVPDLRUHVPHUFDGRVGHVD~GHGRSDtVHPWHUPRVGHEHQHILFLiULRVGH
DFRUGRFRPD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU ³$16´ $0HVRUUHJLmR0HWURSROLWDQDGH
6DOYDGRUSRVVXLXPWRWDOGHPLOYLGDVGRVTXDLVPLOVmREHQHILFLiULRVHQGHUHoiYHLVRX
GRPHUFDGRWRWDO(PWHUPRVGHYROXPHGHGHVSHVDDVVLVWHQFLDORPHUFDGRHQGHUHoiYHOpGH5
ELOK}HVGHXPWRWDOGH5ELOK}HVRXVHMDFHUFDGHGHWRGRRPHUFDGRGHDFRUGRFRP
D$16

&RP IRFR HP FUHVFLPHQWR SHUHQH H VXVWHQWiYHO D 5HGH 0DWHU 'HL GHPRQVWURX SRVVXLU XPD
FDSDFLGDGHUREXVWDGHH[HFXomRGHHVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRSRUPHLRGHH[SDQVmRWDQWR
GHVHXVVHUYLoRVHHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDVFRPRGDVXDLQIUDHVWUXWXUDKRVSLWDODU'HVGHLQtFLRGH
DWpD&RPSDQKLDDXPHQWRXHP[RQ~PHURGHOHLWRVGLVSRQtYHLVVDLQGRGHSDUD
 FRQVWUXtGRV HP  GH GH]HPEUR GH   HVWDYDP HP RSHUDomR  DXPHQWDQGR QR
PHVPRSHUtRGRDTXDQWLGDGHGHSDFLHQWHVDWHQGLGRVDQXDOPHQWHHPQRVVRVVHUYLoRVGH2QFRORJLD
FRPWD[DGHFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWR ³&$*5´ GHHQ~PHURGHFLUXUJLDVFRPGH
&$*53DUDDSURPRomRHH[HFXomRGHVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFRD&RPSDQKLD
HVWUXWXURX XPD HTXLSH LQWHUQD IRFDGD HP QRYRV QHJyFLRV H DTXLVLo}HV TXH FRP D DVVHVVRULD
HVSHFLDOL]DGD GH 0 $ QD iUHD GH VD~GH VHUi UHVSRQViYHO SRU HVWXGDU DV UHJL}HV SRWHQFLDLV
VHOHFLRQDUKRVSLWDLVDOYRstart-upsHhealthtechsHH[HFXWDUWDLVWUDQVDo}HV


3

A ANS é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil - http://www.ans.gov.br/
4
O CAGR, Compound Annual Growth Rate, é a taxa de crescimento composta anualizada do valor em um ano inicial até outo valor no ano
final.
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$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD JRYHUQDQoD UREXVWD FRP YLVmR QR ORQJR SUD]R TXH LQFOXL XP SODQR GH
VXFHVVmRIDPLOLDUHVWUXWXUDGRHEHPVXFHGLGRHLPSODQWDGRGHVGH$&RPSDQKLDFRQWDFRPXP
WLPHGHJHVWmRH[SHULHQWHIRFDGRHPJDUDQWLUHILFLrQFLDGHJHVWmRHSHUSHWXDUDYLVmRGHVHXIXQGDGRU
SURPRYHQGRWDPEpPWUDQVSDUrQFLDHFXPSULPHQWRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD SUHVWD VHUYLoRV SDUD PDLV GH  RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH
LQGHSHQGHQWHVHDXWRJHVW}HVWDLVFRPR$OOLDQ]$PLO%DFHQ%UDGHVFR&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO
&DUH3OXV&DVVL&RSDVV)&$6D~GH*ROGHQ&URVV,3606XO$PpULFD9DOHHQWUHGLYHUVRVRXWURV
$ UHSXWDomR GD &RPSDQKLD FRPR SUHVWDGRUD SUHPLXP GH VHUYLoRV GH VD~GH H D ORFDOL]DomR
HVWUDWpJLFD GH VXDV LQVWDODo}HV SHUPLWLX TXH D &RPSDQKLD ILUPDVVH FRQWUDWRV FRPHUFLDLV H TXH
PDQWLYHVVH FRP VXFHVVR XP VyOLGR UHODFLRQDPHQWR FRP RV SULQFLSDLV SURYHGRUHV GH SODQRV GH
VD~GHQR%UDVLOSURSLFLDQGRjVVXDVLQVWDODo}HVXPDVyOLGDEDVHGHFOLHQWHV
$VLQLFLDWLYDVGD&RPSDQKLDWDPEpPFRUURERUDPRVHXFRPSURPHWLPHQWRFRPSROtWLFDVHLQLFLDWLYDV
DPELHQWDLV VRFLDLV H GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD )RFDGR HP YDORUHV GH VXVWHQWDELOLGDGH D
FRQVWUXomRGR+RVSLWDO0DWHU'HL6DOYDGRUDVVLPFRPRGRVRXWURVKRVSLWDLVGDUHGHGHULYDGHXP
SODQHMDPHQWR DUTXLWHW{QLFR VXVWHQWiYHO HQFDEHoDGR SRU UHQRPDGRV DUTXLWHWRV $GLFLRQDOPHQWH D
&RPSDQKLDSRVVXLDOWRJUDXGHLQGHSHQGrQFLDGR&RQVHOKRGHHQTXDQWRDPpGLDGRPHUFDGR
GH VD~GH p GH  $ SDUWLFLSDomR GH PXOKHUHV HP FDUJRV GH GLUHWRULD p GH  PpGLD GR
PHUFDGRGHVD~GHp HQR&RQVHOKRGH PpGLDGRPHUFDGRGHVD~GHp 
$&RPSDQKLDDFUHGLWDHVWDUEHPSRVLFLRQDGDSDUDDSURYHLWDURSRUWXQLGDGHVQRPHUFDGRKRVSLWDODU
EUDVLOHLUR XP PHUFDGR DOWDPHQWH IUDJPHQWDGR H FRP JUDQGH SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR $ 5HGH
0DWHU 'HL DSUHVHQWD XPD SURSRVWD GH YDORU ~QLFD SDUD FODVVHV VRFLDLV GH UHQGDV PpGLD D DOWD
RIHUHFHQGRXPDHVWUXWXUDGHDOWDTXDOLGDGHFRPXPDHTXLSHPpGLFDHVSHFLDOL]DGDTXHDFUHGLWDPRV
VHUXPDUHIHUrQFLDQRSDtVSHUPLWLQGRDFHVVRjXPDDPSODUHGHGHVHUYLoRVFRPDVPDLVPRGHUQDV
WHFQRORJLDV

0RGHORGHJHVWmR
$ HTXLSH GH JHVWmR GD &RPSDQKLD p IRUPDGD SRU XPD FRPELQDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H
SURILVVLRQDLV PpGLFRV $ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH GHQWUH RV IDWRUHV FKDYH SDUD R VHX VXFHVVR
FRUSRUDWLYRHVWmRFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQJDGDVSHORVVHXVJHVWRUHVFRPRPHQWDOLGDGHGHGRQRDOWD
FDSDFLWDomR PpGLFD KDELOLGDGH GH FDSWXUDU FUHVFLPHQWR SURIXQGR HQWHQGLPHQWR GR PHUFDGR GH
VD~GH EUDVLOHLUR H IRFR HP PHULWRFUDFLD 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH D DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDYLGHLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$RORQJRGHVXDWUDMHWyULDD5HGH0DWHU'HLGHVHQYROYHXXPPRGHOR~QLFRGHJHVWmRIXQGDPHQWDGR
QD LQWHJUDomR GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoDV FOtQLFDV H FRUSRUDWLYDV (VVH PRGHOR SHUSDVVD SHOR
HQYROYLPHQWR LQFOXVLYH GH SURILVVLRQDLV FOtQLFRV FRPR PpGLFRV H HQIHUPHLUDV QD JHVWmR
DGPLQLVWUDWLYD H GR SRQWR GH YLVWD KRVSLWDODU R PRQLWRUDPHQWR GH LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR
SURWRFRORVHSURFHVVRV

&RPRREMHWLYRGHIRPHQWDUDFDSDFLWDomRHUHWHQomRGHWDOHQWRVJDUDQWLQGRDVXFHVVmRHH[SDQVmR
GRVHXFRUSRFOtQLFRHWLPHGHJHVWmRD&RPSDQKLDRIHUHFHGLYHUVRVSURJUDPDVGHHVSHFLDOL]DomR
(QWUH HOHV GHVWDFDPVH R &HQWUR GH )RUPDomR ,QVWLWXFLRQDO &),  FRP rQIDVH QD FDSDFLWDomR
WpFQLFDHR/LGHUD0DWHU'HLFRPRREMHWLYRGHGHVHQYROYLPHQWRGHOtGHUHVEDVHDGRVQRVYDORUHV
GR 0DWHU 'HL FRP IRFR HP WRPDGD GH GHFLVmR H FRPXQLFDomR $OpP GLVVR D 5HGH 0DWHU 'HL
WDPEpPRIHUHFHXPSURJUDPDFRPSOHWRGHUHVLGrQFLDPpGLFDHGHHVSHFLDOL]DomRGHHQIHUPDJHP
QR%UDVLO



5

Considera as empresas de capital aberta do mercado de saúde: Qualicorp, SulAmérica, Grupo Notre Dame Intermédica, Fleury, Rede D’or,
Odontoprev, Hapvida, e Alliar, Fonte: Companhias
6
Considera as empresas de capital aberta do mercado de saúde: Qualicorp, SulAmérica, Grupo Notre Dame Intermédica, Fleury, Rede D’or,
Odontoprev, Hapvida, e Alliar, Fonte: Companhias
7
Considera as empresas de capital aberta do mercado de saúde: Qualicorp, SulAmérica, Grupo Notre Dame Intermédica, Fleury, Rede D’or,
Odontoprev, Hapvida, e Alliar, Fonte: Companhias
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4XDOLGDGHFOtQLFDLQWUtQVLFDHSHUFHELGD
2VPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQRVHWRUGHDVVLVWrQFLDPpGLFDSHUPLWLUDPj&RPSDQKLDFRQVWUXLU
XPDIRUWHSRVLomRQRPHUFDGRGHPpGLRHDOWRSDGUmRFRQVROLGDQGRDVXDPDUFD³0DWHU'HL´FRPR
UHIHUrQFLDGHTXDOLGDGHHP0LQDV*HUDLVHQR%UDVLO$LPSRUWkQFLDGDTXDOLGDGHDVVLVWHQFLDOQD
5HGH0DWHU'HLpFRPSURYDGDSHORKLVWyULFRSLRQHLULVPRQDFLRQDOGDVDFUHGLWDo}HVDQtYHOPXQGLDO
TXHQRVWRUQDPXPDUHIHUrQFLDGHTXDOLGDGHFOtQLFDRSHUDFLRQDOHVHJXUDQoDGRSDFLHQWH'HQWUH
HODVpSRVVtYHOGHVWDFDU  21$,,, 2UJDQL]DomR1DFLRQDOGH$FUHGLWDo}HV GHVGHTXDQGR
IRPRVR+RVSLWDOHPXPDFDSLWDO%UDVLOHLUDDFUHGLWDGDSRUWDOFHUWLILFDomRGHVGHHQWmRMiIRPRV
YiULDV YH]HV UHFHUWLILFDGRV   D 1,$+2 National Integrated Accreditation for Healthcare
Organizations GDTXDOIRPRVRKRVSLWDOIRUDGRV(VWDGRV8QLGRVDREWHUWDODFUHGLWDomRH  D
-&, Joint Comission International SHODTXDOVRPRVDFUHGLWDGRVGHVGHHDWXDOPHQWHVRPRV
D~QLFDSODWDIRUPDGHVD~GHEUDVLOHLUDFRPWRGDVDVXQLGDGHVDFUHGLWDGDVSRUWDOFHUWLILFDomR

3ULQFLSDLV$FUHGLWDo}HV




Fonte: Companhia, Joint Commission International (JCI), Organização Nacional de Acreditação (ONA), National Integrated Accreditation for
Healthcare Organizations (NIAHO).


$GLFLRQDOPHQWHjTXDOLGDGHDVVLVWHQFLDORXWUDSURYDGRUHFRQKHFLPHQWRGDPDUFD³0DWHU'HL´VmR
RVGLYHUVRVSUrPLRVUHFHELGRVSHOD&RPSDQKLDGRVTXDLVGHVWDFDPVH+HDOWK,7$ZDUG3UrPLR
0LQDV0DLV,QIOXHQWHVGH6D~GHGHQWUHRXWURV
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3ULQFLSDLVSUrPLRV



*UHDW3ODFH
WR:RUN


3UrPLR/,'(
GHVD~GH
(2014, 2017)







3UrPLR
+RVSLWDLV
6HQWLQHOD
$19,6$

3UrPLR
([FHOrQFLDGD
6D~GH 




PDLV
,QIOXHQWHVQD
6D~GH 
 


3UrPLR6HU
+XPDQR
 


,QVWLWXLomRGR
DQR±
6XVWHQWDELOLGD
GHSHOR
3UrPLR
+HDOWK,7
(2016)


Benchmarkin
g Saúde
(2020)


&HQWHURI
([FHOOHQFH
$ZDUG
Metabolic &
Bariatric
Surgery

3UrPLR
([FHOrQFLD
HP)LQDQoDV
&RUSRUDWLYDV
 

3UrPLR0LQDV
'HVHPSHQKR
(PSUHVDULDO
(2017, 2018,
2019)


Experiência
do
consumidor
(2016)

Fonte: Companhia, Great Place to Work (GPTW), ANVISA, Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), Health IT, Instituto Brasileiro de Executivos
em Finanças (IBEF).


$H[FHOrQFLDQRGHVHQYROYLPHQWRGHSHVVRDVDOLDGDDRVLQYHVWLPHQWRVHPHVWUXWXUDSURFHVVRVH
WHFQRORJLDGLIHUHQFLDPD&RPSDQKLDQDSUHVWDomRGHVHXVVHUYLoRV3RUTXDWURYH]HVQRVDQRVGH
HR3UrPLR7RSRI0LQGIRLSDUDD5HGH0DWHU'HLFRPRLQVWLWXLomRGHVWDTXHQD
FDWHJRULD OLGHUDQoD VHJPHQWR +LJLHQH H 6D~GH 5HDOL]DGR SHOR ,QVWLWXWR 2OKDU GH 3HVTXLVD H
,QIRUPDomR (VWUDWpJLFD FRQWUDWDGD FRP H[FOXVLYLGDGH SHOD 5HYLVWD 0HUFDGR &RPXP R HVWXGR p
EDVHDGRHPXPDSHUJXQWDFKDYH²4XDOpDSULPHLUDPDUFDTXHOKHYHPjFDEHoDTXDQGRVHIDOD
HP+LJLHQH6D~GH"


3HVTXLVD7RSRI0LQG +LJLHQH6D~GH 
37,6%

22,8%

20,6%

7,9%

Mater Dei

Unimed

Santa Casa

5,8%

5,3%

João XXIII

Life Center

Outros


Fonte: Instituto Olhar. Pesquisa realizada entre 18/01 e 15/02 de 2020 com 1.500 entrevistados na região de BH e interior.
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([FHOrQFLD&OtQLFDH2SHUDFLRQDO
2PRGHORGHJHUHQFLDPHQWRGR4XDGUXSOH$LPGR,QVWLWXWHIRU+HDOWKFDUH,PSURYHPHQW ,+, TXHVH
EDVHLD HP  SLODUHV L  6D~GH SRSXODFLRQDO LL  ([SHULrQFLD GR SDFLHQWH LLL  %HPHVWDU GRV
SURILVVLRQDLVFOtQLFRVH LY 5HGXomRGHFXVWRVDOLDGRjH[SHULrQFLDDGTXLULGDGXUDQWHDRVDQRV
GH H[SHULrQFLD SHUPLWLX j &RPSDQKLD GHVHQYROYHU XP PpWRGR VLQJXODU GH JHVWmR TXH XQH D
H[FHOrQFLDFOtQLFDjH[FHOrQFLDRSHUDFLRQDOFRPXPFXVWRDFHVVtYHOSDUDVHXVFOLHQWHV

8PGRVJUDQGHVGLIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLDpDVXDDOWDTXDOLGDGHFOtQLFD3DUDFRQVHJXLUDWLQJLU
QtYHLV GH TXDOLGDGH GH UHIHUrQFLD PXQGLDO HP GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV D &RPSDQKLD PRQLWRUD
UHJXODUPHQWHRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVFOtQLFRVSRUPHLRGHGDVKERDUGVDVVLVWHQFLDLV'HVVDIRUPD
D&RPSDQKLDDWUDYpVGHUHXQL}HVHFRPLWrVTXHFRPELQDDQiOLVHVGHGDGRVFRPRHQYROYLPHQWR
GRV PpGLFRV FRQVHJXH UHFHEHU LQVLJKWV ~WHLV H UiSLGRV SDUD XPD WRPDGD GH GHFLVmR DVVHUWLYD
PHOKRUDQGRRQtYHOGHVHUYLoRGR0DWHU'HL

$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQRVHQWLQGRGHEXVFDUDH[FHOrQFLDQDViUHDVGDDVVLVWrQFLDSRVVXL
XPD HVWUDWpJLD SDUD PHOKRUD GH LQGLFDGRUHV FOtQLFRV (VVD HVWUDWpJLD HQYROYH R PDSHDPHQWR GH
LQGLFDGRUHVGHSHUIRUPDQFHDYDOLDomRGHMXQWRRXWURVSOD\HUVUHIHUrQFLDGRPHUFDGRDQiOLVHVSRU
iUHDVHVSHFLDOL]DGDVGD&RPSDQKLDLPSOHPHQWDomRGDVPHOKRULDVPDSHDGDVQHVWHSURFHVVRHSRU
ILP UHDYDOLDomR FRQWtQXD GHVWDV SUiWLFDV (VVD HVWUDWpJLD TXH XWLOL]D D PHWRGRORJLD GH PHOKRULD
FRQWtQXD3'&$ 3ODQ'R&KHFN$FWRXHPSRUWXJXrVSODQHMDUH[HFXWDUYHULILFDUDJLU HQFRQWUD
VHLOXVWUDGDDEDL[R
(VWUDWpJLDGHPHOKRULDGHLQGLFDGRUHVDVVLVWHQFLDLV



Fonte: Companhia e ANAHP.

$GLFLRQDOPHQWHDTXDOLGDGHLQWUtQVHFDSHUFHELGDGDUHGHpWDPEpPXPUHIOH[RGDLPSOHPHQWDomR
GHXPDHVWUDWpJLDDVVHUWLYDGHFRQWUROHGHFXVWRVHLQYHVWLPHQWRVEXVFDQGRRPDLVDOWRSDGUmRGH
TXDOLGDGH TXH UHVXOWD HP FRQVWDQWHV PHOKRULDV GRV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV RSHUDFLRQDLV
&RPSURPHWLGDFRPLQYHVWLPHQWRVHPJHVWmRGHFXVWRVHGHVHQYROYLPHQWRGHSURFHVVRVR&RPLWr
GH$QiOLVH&UtWLFDR&RPLWrGH3URGXWLYLGDGHHR&RPLWrGH5HFHLWDH*ORVDVGD5HGH0DWHU'HL
DFRPSDQKDPDVSULQFLSDLVPpWULFDVRSHUDFLRQDLVHFOtQLFDVSHULRGLFDPHQWHJDUDQWLQGRUHVXOWDGRV
TXH FRQVLGHUDPRV H[FHSFLRQDLV D SDFLHQWHV H DFLRQLVWDV $EDL[R PRVWUDPRV DOJXQV LQGLFDGRUHV
RSHUDFLRQDLVPRQLWRUDGRVSHOD&RPSDQKLD
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,QGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLVPRQLWRUDGRV


1. Fonte: Observatório ANAHP:Hospital 9 de Julho, Oswaldo Cruz, Aliança, Barra D’Or, Beneficência Portuguesa, Copa D’Or, HCOR, São Luis,
Albert Einstein, Moinhos de Vento, Porto Dias, Quinta D’Or, Rios D’Or, Samaritano, São Luiz e Sírio Libanês.
2. Consumo de água em m3/paciente-dia.
Fonte análise de inflação: Banco Central do Brasil e Companhia.


$5HGH0DWHU'HLSRVVXLXPPRGHORGHQHJyFLRVUHVLOLHQWHjVVLWXDo}HVPDFURHFRQ{PLFDVHDSHVDU
GDV GLYHUVDV GLILFXOGDGHV HQIUHQWDGDV SHOD HFRQRPLD EUDVLOHLUD QRV ~OWLPRV DQRV D &RPSDQKLD
FRQVHJXLXH[SDQGLUVXDVRSHUDo}HVPDQWHQGRDVPDUJHQV(%,7'$HOtTXLGDVDWUDWLYDV$WDEHODD
VHJXLUDSUHVHQWDLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVHOHFLRQDGDVGD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH






'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV

5HFHLWDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHV
/XFUREUXWR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
/XFUREUXWR5HFHLWDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHV

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR5HFHLWDGHVHUYLoRV
KRVSLWDODUHV  


5PLOKDUHV 
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2XWUDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
(%,7'$  
0DUJHP(%,7'$    
52,&    
52$(    
'tYLGD%UXWD   
'tYLGD/tTXLGD   
(QGLYLGDPHQWR/tTXLGR  


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

5PLOH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGLIHUHQWHPHQWH 

















 
 









(1) O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 527, de 4 de
outubro de 2012, e consiste no lucro líquido (prejuízo) reduzido pelo resultado financeiro, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e depreciação e
amortização. O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP") nem pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser
considerado como substituto para o lucro líquido (prejuízo), como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de liquidez
ou como base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras
companhias.
(2) A Margem EBITDA é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão do EBITDA pela receita dos serviços hospitalares. A Margem
EBITDA não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, emitidas pelo IASB, não possui um significado padrão e pode
não ser comparável à Margem EBITDA elaborada por outras empresas. A Margem EBITDA não deve ser considerada isoladamente ou como substituto para o lucro
líquido, lucro operacional ou para o fluxo de caixa operacional da Companhia, base de distribuição de dividendos ou indicador de liquidez, desempenho operacional ou
capacidade de pagamento.
(3) ROIC, ou return on invested capital, é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde, em termos percentuais, pela divisão do (i) Lucro antes
das receitas e despesas financeiras líquido do Imposto de Renda e Contribuição Social pelo (ii) Capital Investido, que é composto pela soma das medias simples dos
saldos do exercício social corrente e do exercício social anterior do (a) patrimônio líquido, (b) dívida bruta, reduzido do (a) Caixa e equivalentes de caixa, e (b) Aplicações
financeiras. O ROIC não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não
ser comparável ao ROIC elaborado por outras empresas. A Companhia utiliza o ROIC para avaliar o retorno sobre o capital investido nas operações.
(4) ROAE, ou return on average equity, é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde, em termos percentuais, à divisão do (i) lucro líquido do
exercício ou do período, conforme o caso; pela (ii) média simples dos saldos do patrimônio líquido da Companhia do exercício social corrente e do exercício social
anterior. O ROAE não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser
comparável ao ROAE elaborado por outras empresas. A Companhia utiliza o ROAE para avaliar a capacidade de rentabilidade do capital investido.
(5) A Dívida Bruta é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos empréstimos e financiamentos (circulante e não
circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode
não ser comparável à Dívida Bruta elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza Dívida Bruta como medida para monitorar o cumprimento de suas obrigações
contratadas com instituições financeiras líquidas de seus derivativos.
(6) A Dívida Líquida é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa
aplicações financeiras. A Dívida Líquida não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado
padrão e pode não ser comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza Dívida Líquida para avaliar a posição financeira da Companhia,
seu grau de alavancagem financeira, assim como auxiliar decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital.
(7) A Dívida Bruta e a Dívida Líquida são medidas não contábeis de natureza patrimonial. Por esse motivo, a Companhia apresenta tais medidas levando em
consideração as informações financeiras do final dos últimos três exercícios sociais e as últimas informações financeiras divulgadas pela Companhia relativas ao
exercício social corrente.
(8) O Endividamento Líquido é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde à divisão do saldo da Dívida Líquida pelo valor do EBITDA no
período. O Endividamento Líquido não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão
e pode não ser comparável ao Endividamento Líquido elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza o Endividamento Líquido para avaliar a posição financeira
da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, assim como auxiliar decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura
de capital.


0HGLGDV$GRWDGDVH,PSDFWRVGD&29,'QRV1HJyFLRVGD&RPSDQKLD
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH DV LQLFLDWLYDV GD &RPSDQKLD H LPSDFWRV GD &29,' HP VHXV
QHJyFLRVYHMDLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV
$&RPSDQKLDDFUHGLWDSRVVXLUDVVHJXLQWHVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV
Gerida há mais de 40 anos por empreendedores de referência no setor apoiados por sólida
governança corporativa e um programa de sucessão bem estabelecido
$5HGH0DWHU'HLpJHULGDSRUXPDIDPtOLDHPSUHHQGHGRUDDOWDPHQWHTXDOLILFDGDHUHFRQKHFLGDQR
VHWRUVHPSUHIRFDGDQDH[FHOrQFLDRSHUDFLRQDOGDSODWDIRUPDHQDTXDOLGDGHGRVHUYLoR3DUWHGRV
PHPEURVGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDWHPGHGLFDGRWRGDVXDFDUUHLUDSURILVVLRQDOQDSUHVWDomR
GHVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHVHQTXDQWRRVGHPDLVSRVVXHPVyOLGDH[SHULrQFLDHPFRPSDQKLDV
OtGHUHVGHPHUFDGRHPRXWURVVHWRUHVGDHFRQRPLD
*XLDGDSRUXPDYLVmRGHORQJRSUD]RHSHORFRPSURPHWLPHQWRFRPRGHVHQYROYLPHQWRGRVVHUYLoRV
GHVD~GHGR%UDVLODIDPtOLD6DOYDGRUIRLXPGRVIXQGDGRUHVGD$1$+3
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$FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOHGHUHFXUVRVKXPDQRVGD&RPSDQKLDpEDVHDGDQDDWUDomRFRQVWDQWHV
WUHLQDPHQWRVHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVFOtQLFRVHGDDGPLQLVWUDomRDOWDPHQWHTXDOLILFDGRVHPWRGRV
RV QtYHLV 'HQWUH DV GLYHUVDV LQLFLDWLYDV LQWHUQDV UHDOL]DGDV GHVWDFDPVH L  /LGHUD 0DWHU 'HL
SURJUDPDLQWHUQRFRPGXUDomRGHPHVHVFRPIRFRQDFDSDFLWDomRGRVOtGHUHVGD&RPSDQKLDD
SDUWLU GH VXSHUYLVRUHV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR H IRUWDOHFLPHQWR GH KDELOLGDGHV GH OLGHUDQoD LL 
&HQWURGH)RUPDomR,QVWLWXFLRQDO ³&),´ JUXSRLQWHUQRGHVGHTXHSHUPLWLXTXHHP
GRFRUSRGHHQIHUPHLURVMiIRVVHPFDSDFLWDGRVQRSURJUDPDSDUDUHIRUoDURVSDGU}HVWpFQLFRVHGH
TXDOLGDGHGD&RPSDQKLD LLL 3URJUDPDGH(VSHFLDOL]DomRGH(QIHUPHLURVSURJUDPDLato Sensu
FRP GXUDomR GH  PHVHV TXH SHUPLWLX TXH HP   GR FRUSR GH HQIHUPHLURV Mi IRVVHP
WUHLQDGRV LQWHUQDPHQWH VHJXLQGR R QtYHO GH H[FHOrQFLD GR JUXSR H LY  3URJUDPD GH 5HVLGrQFLD
0pGLFDSURJUDPDUHFRQKHFLGRHP0LQDV*HUDLVFRPPDLVGHHVSHFLDOLVWDVIRUPDGRVHPPDLV
GHiUHDVGHVGHVXDIXQGDomRHP
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD IRL UHVSRQViYHO SHOD FRQVWUXomR GR ]HUR H FUHVFLPHQWR GH WUrV
KRVSLWDLVGHUHIHUrQFLDQR%UDVLOVHPSUHPDQWHQGRXPUREXVWRGHVHPSHQKRFOtQLFRRSHUDFLRQDOH
ILQDQFHLUR(PD&RPSDQKLDIRLDSLRQHLUDQRLQtFLRGRSODQHMDPHQWRGRFRUSRFOtQLFRLQWHJUDGR
FRPDJHVWmRHVWUDWpJLFDGD5HGHHHPD&RPSDQKLDVHMXQWRXDRSURJUDPD3$(; 3DUWQHUV
IRU([FHOOHQFH HPSDUFHULDFRPD)XQGDomR'RP&DEUDOLQYHVWLQGRQDSURILVVLRQDOL]DomRGDJHVWmR
GHVHXVOtGHUHVHFRODERUDGRUHV'HVGHHQWmRIRLLQVWLWXtGRRSURJUDPDVXFHVVyULRGHPHPEURVGD
IDPtOLDIXQGDGRUDGD5HGH0DWHU'HLWHQGRFRPRSLODURFRQFHLWRGRPpULWRH[SHULrQFLDHIRUPDomR
eQHFHVViULRTXHRVPHPEURVGDIDPtOLDWHQKDPSHORPHQRVDQRVGHH[SHULrQFLDHPKRVSLWDLV
UHQRPDGRV H GLSORPD GH 0%$ HP HVFRODV UHFRQKHFLGDV LQWHUQDFLRQDOPHQWH DQWHV GH DVVXPLU D
VXFHVVmR QR KRVSLWDO $ DGPLQLVWUDomR GR 0DWHU 'HL WDPEpP p FRPSRVWD SRU SURILVVLRQDLV GH
PHUFDGR RV TXDLV SDUD VHUHP SDUWH GR FRUSR GLUHWLYR GD &RPSDQKLD GHYHP VHU DOWDPHQWH
FRQFHLWXDGRVHFRPDPSODH[SHULrQFLDQRPHUFDGRGHWUDEDOKR
5HFHQWHPHQWH WDPEpP HP FRQMXQWR FRP D )XQGDomR 'RP&DEUDO D JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GD
&RPSDQKLDIRLUHHVWUXWXUDGDSDUDVXSRUWDUDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGRQHJyFLRHSHUPLWLUPDLRU
HVFDODELOLGDGH GD QRVVD 3ODWDIRUPD GH 6D~GH DWXDO 8PD GDV LQLFLDWLYDV GHVVH SURMHWR IRL D
LPSODQWDomRGR&HQWURGH6HUYLoRV&RPSDUWLOKDGRVTXHSUHYrXPDPDLRUHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOH
SHUPLWHXPDH[SDQVmRFRPRWLPL]DomRGHUHFXUVRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDDGPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDYHMDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
Um ecossistema integrado que alia performance financeira com excelência clínica
ÒQLFDSODWDIRUPDGHKRVSLWDLVEUDVLOHLUDDFUHGLWDGDSHOD-&, Joint Comission International D
5HGH0DWHU'HLGH6D~GHpXPGRVPDLRUHVJUXSRVKRVSLWDODUHVSULYDGRVGR%UDVLOHPQ~PHURGH
OHLWRVFRPOHLWRVWRWDLV GRVTXDLVVmROHLWRVRSHUDFLRQDLVOHLWRVMiFRQVWUXtGRVPDV
QmRRSHUDFLRQDLV RSHUDQGRGHPDQHLUDLQWHJUDGDDWUDYpVGHWUrVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRHVWDGR
GH0LQDV*HUDLVHXPDHPFRQVWUXomRQRHVWDGRGD%DKLD$WXDOPHQWHDHPSUHVDFRQWDFRPXPD
VROLGD LQIUDHVWUXWXUD PpGLFD RSHUDQGR DWUDYpV GH  OHLWRV  FHQWURV FLU~UJLFRV  TXDQGR
FRQVLGHUDGRDXQLGDGHGH6DOYDGRU HFHUFDGHPpGLFRVQRFRUSRFOtQLFRTXHFRUUHVSRQGHD
FHUFD GH  GR WRWDO GH PpGLFRV HP %HOR +RUL]RQWH VHJXQGR GDGRV GR &RQVHOKR )HGHUDO GH
0HGLFLQD &)0 
6HXHFRVVLVWHPDGHVD~GHLQWHJUDGRpDPSODPHQWHUHFRQKHFLGRSHODVXDDOWDTXDOLGDGHSRUWRGRV
RVstakeholdersGDFDGHLDGHYDORUWHQGRVLGRHPRSULPHLURKRVSLWDOHPXPDFDSLWDOEUDVLOHLUD
DFUHGLWDGRSHOD21$,,,HRSULPHLURKRVSLWDOIRUDGRV(8$DVHUDFUHGLWDGDSHOD1,$+2HP
$TXDOLGDGHGHVHUYLoRFRPSURYDGDHDH[HFXomRGHXPDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRFRPELQDQGR
FRQVWDQWHDGLo}HVGHQRYDVHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDVH[SDQV}HVItVLFDVDWUDYpVGHGHVHQYROYLPHQWR
GHDWLYRVH[LVWHQWHV brownfields)DOpPGDFRQVWUXomRHRSHUDomRGHQRYDVXQLGDGHVKRVSLWDODUHV
greenfields) SHUPLWLX XP FUHVFLPHQWR FRQVWDQWH VXSRUWDGR SHODV PHOKRUHV PDUJHQV (%,7'$ H
OtTXLGDQRVHWRUVHFRQVLGHUDGRVRVPDLRUHVKRVSLWDLVSULYDGRVGD$1$+3HPQ~PHURGHOHLWRV
FRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R
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0DUJHP(%,7'$  &RPSDUDWLYRHQWUHRVKRVSLWDLVPDLVUHOHYDQWHVGD$1$+3GHQ~PHUR
GHOHLWRV  



0DUJHP/tTXLGD  &RPSDUDWLYRHQWUHRVKRVSLWDLVPDLVUHOHYDQWHVGD$1$+3GHQ~PHUR
GHOHLWRV  


Fonte: Companhia e dados públicos divulgados pelas Companhias ou disponíveis publicamente.
Nota: (1) Considerando os hospitais que possuem demonstrativos financeiros publicamente disponíveis.

Modelo de gestão combinando excelência operacional e clínica com foco no paciente e
lucratividade
$5HGH0DWHU'HLDWXDDWUDYpVGHXPPRGHORGHJHVWmRTXHDOLDDH[FHOrQFLDRSHUDFLRQDOjFOtQLFD
VHPSUHFRPRIRFRQRSDFLHQWHXPGRVSLODUHVGRVYDORUHVGD&RPSDQKLD
$H[FHOrQFLDFOtQLFDGDVXQLGDGHVpPRQLWRUDGDHPWHPSRUHDODWUDYpVGHtQGLFHVXWLOL]DGRVSDUD
DIHULUDSHUIRUPDQFH .3,VRXkey performance indicators UHFRUUHQWHPHQWHUHYLVWRVSHORWLPHGH
JHVWmRHFRPLWrVLQWHUQRVFRQWULEXLQGRFRPinsights HGLUHWUL]HVSDUDLQLFLDWLYDVGHPHOKRUDPHQWRGD
TXDOLGDGHPpGLFD$5HGH0DWHU'HLWDPEpPSRVVXLFRPLWrVPHQVDLVIRFDGRVHPDQDOLVDUDVSHFWRV
FOtQLFRVMXQWRDRVHXFRUSRPpGLFRDOpPUHXQL}HVWULPHVWUDLVSDUDUHYLVmRGHUHVXOWDGRVWpFQLFRVH
DSULPRUDPHQWRFRQWtQXR
2PRQLWRUDPHQWRFRQVWDQWHHDJHVWmRDWLYDVREUHGLYHUVRVLQGLFDGRUHVDVVLVWHQFLDLVSHUPLWHTXHR
0DWHU'HLFRQVLJDDWLQJLUQtYHLVPHOKRUHVPHWDVPXQGLDLVHPLQGLFDGRUHVGHSHUIRUPDQFHGHVHXV
VHUYLoRVKRVSLWDODUHVGHQWUHHOHV L RWHPSRGH3RUWD%DOmRRXVHMDRWHPSRGHVGHDFKHJDGDGR
SDFLHQWHQR+RVSLWDOFRPGLDJQyVWLFRGHLQIDUWRDJXGRGRPLRFiUGLRDWpDUHDOL]DomRGRSURFHGLPHQWR
GHDQJLRSODVWLD$SHUIRUPDQFHGD&RPSDQKLDpFRQVLVWHQWHPHQWHVXSHULRUDRUHFRPHQGDGRSHOD
RUJDQL]DomR $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ $+$  UHIHUrQFLD LQWHUQDFLRQDO QR DVVXQWR LL  R WHPSR
3RUWD$QWLELyWLFR PHGLGR GHVGH D FKHJDGD GR SDFLHQWH FRP VXVSHLWD GH VHSVH DWp R LQtFLR GD
SULPHLUD GRVH GD PHGLFDomR FRP DQWLELyWLFR QR TXDO D &RPSDQKLD SRVVXL PHOKRU WHPSR TXH R
HVWDEHOHFLGRSHOR,QVWLWXWR/DWLQR$PHULFDQRGH6HSVH ,/$6 $&RPSDQKLDWDPEpPFRPSDUDD
7D[DGH0RUWDOLGDGH,QVWLWXFLRQDOFRPRVUHSRUWDGRVSHOD$1$+3HWDPEpPYHPFRQVLVWHQWHPHQWH
DWLQJLQGR UHVXOWDGRV VXEVWDQFLDOPHQWH PHOKRUHV TXH R tQGLFH PpGLR UHSRUWDGR SHOD $VVRFLDomR
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDJDQKRXR3UrPLR3DUWR$GHTXDGRSURPRYLGRSHOD$16,QVWLWXWHIRU
+HDOWKFDUH ,PSURYHPHQW ,+,  H +RVSLWDO $OEHUW (LQVWHLQ FRP R REMHWLYR GH UHGX]LU DV WD[DV GH
FHVDULDQDVQRSDtVHPHOKRUDUDH[SHULrQFLDGDPDWHUQLGDGHSDUDPmHVHEHErVFRPDPDLRU7D[D
GH1DWDOLGDGHHP3DUWR1DWXUDOGHQWUHWRGRVRVRXWURVSDUWLFLSDQWHV2XWURLQGLFDGRUPRQLWRUDGRSHOD
&RPSDQKLD p D $GHTXDomR j 3URILOD[LD3UHYHQomR GH 7URPERHPEROLVPR 9HQRVR 7(9  FDXVD
FRPXPGHPRUWHHYLWiYHOQRSDFLHQWHKRVSLWDOL]DGRHSRVVXLWD[DVVXSHULRUHVjPHWDHVWDEHOHFLGD
SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR SDUD 6HJXUDQoD GR 3DFLHQWH ,%63  'XUDQWH D SDQGHPLD GR &29,'
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FRPSDUDPRV QRVVDV WD[DV GH PRUWDOLGDGH SRU &29,' H LGHQWLILFDPRV TXH VmR LQIHULRUHV jV
PRUWHVQDFLRQDLVMiSXEOLFDGDVFRPGDGRVGHRXWURVKRVSLWDLVSULYDGRVVHMDGHQWUHRVSDFLHQWHVQD
,QWHUQDomRQR&HQWURGH7UDWDPHQWR,QWHQVLYR 87, HDWpPHVPRGHQWUHRVSDFLHQWHVQRVTXDLVIRL
QHFHVViULRRXVRGHUHVSLUDGRUHV
,QGLFDGRUHVDVVLVWHQFLDLV


Fontes: Companhia, AHA, ILAS, ANAHP, IBSP, Milena S. Marcolino et. al (Clinical characteristics and outcomes of patients hospitalized with
COVID-19 in Brazil), Otavio T. Ranzani et. al (Characterisation of the first 250࣮000 hospital admissions for COVID-19 in Brazil)


(PDGLomRDRVFRPLWrVFOtQLFRVD5HGH0DWHU'HLSRVVXLFRPLWrVIRFDGRVHPJDUDQWLUERQVQtYHLV
GH HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO H OXFUDWLYLGDGH FRPSRVWRV SRU PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR JHVWRUHV
FRUSRUDWLYRVHGHiUHDVSURGXWLYDV0HQVDOPHQWHVmRUHDOL]DGRVFRPLWrVFRPRWLPHGHJHVWmRSDUD
D GLVFXVVmR H UHYLVmR GH DVSHFWRV RSHUDFLRQDLV FUtWLFRV H UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWDV H JORVDV
6HPDQDOPHQWHWDPEpPVmRUHDOL]DGRVFRPLWrVGHUHYLVmRGH.3,VIRFDGRVQDHODERUDomRGHSODQRV
GHDo}HVSDUDREWHQomRGHPHWDVILQDQFHLUDV3RUPHLRGHWDLVFRPLWrVGLYHUVDVLQLFLDWLYDVIRUDP
FULDGDVHLPSOHPHQWDGDVFRUURERUDQGRSDUDUHVXOWDGRVSRVLWLYRVHPQHFHVVLGDGHGHIXQFLRQiULRV
SRUOHLWRSDFLHQWHVDVVLVWLGRVHLQWHUQDo}HVHP87,
1RVHQWLQGRGHVHPSUHEXVFDUSURYHURPHOKRUDWHQGLPHQWRDQRVVRVSDFLHQWHVDLQRYDomRpSDUWH
GRQRVVR'1$1yVIRPRVSLRQHLURVHPGLYHUVRVSURFHGLPHQWRVHWpFQLFDVVHQGRRSULPHLURKRVSLWDO
QR%UDVLODUHDOL]DUXPDFLUXUJLDUREyWLFDHPFULDQoDFRPPHQRVGHDQRVRVHJXQGRKRVSLWDOQR
%UDVLODSRVVXLUXPHTXLSDPHQWRGHFLUXUJLDUREyWLFDGRWLSR³'D9LQFL;,´HIRPRVUHVSRQViYHLVSHOD
SULPHLUD FLUXUJLD IHWDO HP 0LQDV *HUDLV 1RVVD TXDOLILFDomR H FDSDFLGDGH IRL UHFRQKHFLGD SHOR
&RQJUHVVR 1DFLRQDO GRV +RVSLWDLV 3ULYDGRV &21$+3   RFDVLmR HP TXH GXDV GH QRVVDV
LQLFLDWLYDVIRUDPSUHPLDGDVFRPRXPDGDVPHOKRUHVHPGXDVFDWHJRULDV$VVLVWrQFLDH*HVWmR
Posição de liderança no estado de Minas Gerais mesmo com a competição de uma das
maiores Unimeds do Brasil beneficiando-se de fortes barreiras de entrada.
0HVPRGLDQWHGDFRPSHWLomRGHXPDGDVPDLRUHV8QLPHGVGRSDtVFRPSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR
VXSHULRUDHPQ~PHURGHEHQHILFLiULRVQDUHJLmRPHWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWHHP
VHJXQGR GDGRV GD $16 R FUHVFLPHQWR GR 0DWHU 'HL p FRQILUPDGR SRU PHLR GH VHX FUHVFLPHQWR
PpGLRDQXDOSRQGHUDGR &$*5 GHGDUHFHLWDOtTXLGDGHDDODYDQFDQGRVHGDIRUWH
PDUFD³0DWHU'HL´UHIHUrQFLDGHTXDOLGDGHQDFLGDGHFRPSURYDGDSHODSHVTXLVD7RSRI0LQGHP
HGHVXDHVWUDWpJLDGHSURWHomRGHPHUFDGRFRQIRUPHH[SODQDomRDVHJXLU
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'HDFRUGRFRPD$16DPLFURUUHJLmRGH%HOR+RUL]RQWHSRVVXLPLOK}HVGHEHQHILFLiULRVGH
SODQRVGHVD~GH6HIRUHPVXEWUDtGRVRQ~PHURGHEHQHILFLiULRVGH8QLPHGV PLOKmR HGDV
RSHUDGRUDVYHUWLFDOL]DGDV+DSYLGDH1RWUH'DPH,QWHUPpGLFD PLO FKHJDVHQXPYDORUGH
PLOEHQHILFLiULRVTXHFRQVLGHUDPRVFRPRQRVVRPHUFDGRHQGHUHoiYHODWXDOPHQWH
$WD[DGHSHQHWUDomRDWXDOGHEHQHILFLiULRVGHSODQRVGHVD~GHHPUHODomRjSRSXODomRWRWDOGD
PLFURUUHJLmR GH %HOR +RUL]RQWH p GH  &RQVLGHUDQGRVH D PHVPD SRSXODomR DWXDO GD
PLFUURUHJLmRGH%HOR+RUL]RQWH PLOK}HVGHSHVVRDV FDVRDWD[DGHSHQHWUDomRUHWRUQDVVHj
KLVWyULFDGHHPRQRVVRPHUFDGRHQGHUHoiYHOVHULDGHPLOGHEHQHILFLiULRVXP
DXPHQWRGHPLOHPUHODomRDRVYDORUHVDWXDLV
&RQVLGHUDQGRVHDWD[DPpGLDGHLQWHUQDomRGHHPVHJXQGRR0DSD$VVLVWHQFLDOGR
,QVWLWXWRGH(VWXGRVGH6D~GH6XSOHPHQWDU ,(66 HRWHPSRPpGLRGHSHUPDQrQFLDKRVSLWDODUHP
GHGLDVVHJXQGRD$1$+3DQHFHVVLGDGHGHOHLWRVGHVWHVPLOEHQHILFLiULRVVHULDGH
 OHLWRV 'HVWD IRUPD RV  OHLWRV RSHUDFLRQDLV VHULDP VXILFLHQWHV SDUD FREULU  GHVWD
GHPDQGDHDFDSDFLGDGHGHOHLWRVLQVWDODGRVGR0DWHU'HLVHULDVXILFLHQWHSDUDFREULU
GHVWDGHPDQGD
&DVR R FiOFXOR IRVVH FRQVLGHUDGR SDUD RV  PLO EHQHILFLiULRV TXH FRPS}HP R PHUFDGR
HQGHUHoiYHODWXDOPHQWHRUHVXOWDGRVHULDGHXPDGHPDQGDGHDSUR[LPDGDPHQWHOHLWRV1HVWH
FDVRRVOHLWRVGR0DWHU'HLVHULDPVXILFLHQWHVSDUDFREULUWRGDHVWDGHPDQGD
$GLFLRQDOPHQWHRXWURVIDWRUHVSDUDHVVHFUHVFLPHQWRVmR L RIDWRGHDPDUFD0DWHU'HLVHUXPD
UHIHUrQFLDQDFLRQDOGHTXDOLGDGHDWUDLQGRFOLHQWHVQmRVyGDVFLGDGHVRQGHDWXDHPGRV
SDFLHQWHVGR0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKRHGR0DWHU'HL&RQWRUQRYLHUDPGHIRUDGH%HOR+RUL]RQWH
H  GRV SDFLHQWHV GR %HWLP&RQWDJHP GH IRUD GRV PXQLFtSLRV GH %HWLP H &RQWDJHP H LL  D
&RPSDQKLD VHU XP FHQWUR SDUD SURFHGLPHQWRV FRPSOH[RV GH  D  D WD[D FRPSRVWD GH
FUHVFLPHQWRDQXDO &$*5 GHSURFHGLPHQWRVFRPSOH[RVIRLGHHRVGHEDL[DFRPSOH[LGDGHGH
QRPHVPRSHUtRGR,VVRIH]DXPHQWDUDSDUWLFLSDomRGHSURFHGLPHQWRVFRPSOH[RVHPUHODomR
DRWRWDOGHSURFHGLPHQWRVjWD[DGHDRDQRDWLQJLQGRHP
Oferta de valor superior para todos os stakeholders da cadeia de valor.
$5HGH0DWHU'HLDFUHGLWDTXHRJDQKRGHHVFDODHPVXDUHGHGHKRVSLWDLVSULYDGRVORFDOL]DGRVHP
UHJL}HV HVWUDWpJLFDV HP FRQMXQWR FRP VXD PDUFD QDFLRQDOPHQWH UHFRQKHFLGD SHUPLWH PDQWHU
UHODFLRQDPHQWRVPXWXDPHQWHEHQpILFRVFRPVHXVVWDNHKROGHUVLQFOXLQGRRVSULQFLSDLVSURYHGRUHV
GHSODQRVGHVD~GHIRUQHFHGRUHVSDFLHQWHVPpGLFRVFRPXQLGDGHHVHXVDFLRQLVWDV
$&RPSDQKLDDFUHGLWDDJUHJDUYDORUSDUDDVRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHGDVUHJL}HVRQGHDWXD
HTXHWHUDPDUFD³0DWHU'HL´QRUROGHKRVSLWDLVFUHGHQFLDGRVSHORSODQRGHVD~GHpXPGLIHUHQFLDO
,VVRILFDHYLGHQFLDGRHPYLUWXGHGHD&RPSDQKLDVHUDSULPHLUDHVFROKDGRVSDFLHQWHVFRQIRUPH
HYLGHQFLDGRSHORIDWRGHTXHFHUFDGHGRVEHQHILFLiULRVGRVFLQFRSULQFLSDLVSODQRVGHVD~GH
GD 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GH %HOR +RUL]RQWH H[FHWR 8QLPHG H RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH
YHUWLFDOL]DGDVTXHSRVVXHPKRVSLWDLVSUySULRV YmRDR0DWHU'HLSHORPHQRVXPDYH]DRDQR2
Q~PHUR VREH SDUD TXDVH  SDUD R SULQFLSDO SODQR GH VD~GH GD UHJLmR VHJXQGR DQiOLVH GD
&RPSDQKLDFRPEDVHHPDQiOLVHVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHRUHODFLRQDPHQWRGHSDUFHULDFRPPDLVGHRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHH
DXWRJHVW}HVSHUPLWHRGHVHQYROYLPHQWRFRQMXQWRGHQRYRVPRGHORVGHUHPXQHUDomRPXWXDOPHQWH
EHQpILFRVEDVHDGRVHPFRPSDUWLOKDPHQWRGHULVFR3RVVXtPRVPRGHORVGHSDFRWHVHGLiULDVJOREDLV
TXHIRUDPGHVHQKDGRVFRPDSDUFHULDGHVWDUWXSVUHIHUrQFLDHPWHFQRORJLDVGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDO
H big data SDUD SHUPLWLU XPD SUHFLVmR PDLV DVVHUWLYD FRP R ULVFR FDOFXODGR GD SUHFLILFDomR GR
SURGXWR(VVHVQRYRVPRGHORVGHUHPXQHUDomRSHUPLWHPXPDUHGXomRGRFDSLWDOGHJLURHGDJORVD


8

Segundo classificação oficial IBGE
Incluindo 66 mil beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MGm não estão registrados na ANS por serem
autarquia
10
Considera a demanda de beneficiários multiplicada pela taxa de hospitalização (18.4%) e pelo tempo médio de permanência (4.0%) dividida
pelos 365 dias do ano
11
Se considerada a demanda dos 531 mil beneficiários do mercado endereçável atual, a demanda de leitos, segundo o cálculo descrito em
(8), seria de cerca de 1.080 leitos, os quais poderiam ser atendidos pela capacidade atual da Rede Mater Dei (1.081 leitos instalados)
9
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HJDQKRGHHVFDODQDQHJRFLDomRFRPIRUQHFHGRUHVXPDYH]TXHH[LVWHPDLRUSUHYLVLELOLGDGHHP
YLUWXGHGHVHUHPSDJDPHQWRVHWD[DVSUpDFRUGDGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXPSURMHWRHPDQGDPHQWRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV
PRGHORVGHUHPXQHUDomRFRPXPDGHQRVVDVRSHUDGRUDVPDLVUHOHYDQWHV1RSURMHWRD&RPSDQKLD
VLPXORXUHWURDWLYDPHQWHDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGRVQRYRVPRGHORVGHUHPXQHUDomRFDVRRSURMHWR
WLYHVVHVLGRLPSOHPHQWDGRDQWHULRUPHQWH(PWDOVLPXODomRFRQVLGHUDQGRHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
GD&RPSDQKLDRVFHQiULRVFDOFXODGRVFRQWDELOL]DUDPTXHFDVRLPSOHPHQWDGRRVQRYRVPRGHORV
GHUHPXQHUDomRSRGHULDPUHSUHVHQWDUDWpGDUHFHLWDWRWDOGD&RPSDQKLD
$FUHGLWDPRVTXHD&RPSDQKLDSRVVXLLQIUDHVWUXWXUDPRGHUQDHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomRH
DOWR IOX[R GH SDFLHQWHV DWUDWLYRV GLIHUHQFLDLV SDUD R FRUSR FOtQLFR GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD
WDPEpPHVWiGHVHQYROYHQGRSURGXWRVGHHGXFDomRFRUSRUDWLYDTXHVHUYLUmRSDUDIRUWDOHFHUDLQGD
PDLVDSDUFHULDFRPRFRUSRFOtQLFR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPDFRQVXOWRULD 5HG)R[
6ROXo}HV'LJLWDLV SDUDDSRLDUD5HGH0DWHU'HLQDLQWHJUDomRGDMRUQDGDItVLFDGRVSDFLHQWHVFRP
QRVVDSODWDIRUPDGLJLWDOYLVDQGRDSHUIHLoRDUDH[SHULrQFLDGRSDFLHQWH
$&RPSDQKLDHVWiLQWHQVLILFDQGRRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVPRGHORVGHDVVLVWrQFLDFRUSRUDWLYD
FRPRDSDUFHULDFRPD9DOHSDUDDRSHUDomRGH/HLWRVGH87,QRHVWDGRGR3DUiFRPGH
tQGLFHGHVDWLVIDomRHRVHUYLoRGH6D~GH&RUSRUDWLYDRIHUHFLGRQDVHGHGD/RFDOL]DFRPGH
tQGLFHGHVDWLVIDomRQRVHJXQGRVHPHVWUHGH
(VWUDWpJLD
$ &RPSDQKLD SUHWHQGH HPSUHJDU VHXV HVIRUoRV SDUD DOFDQoDU XP FUHVFLPHQWR FRQVWDQWH H
VXVWHQWiYHOWHQGRFRPRSUHPLVVDVVXDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVGHVFULWDVDFLPDJDQKRVGHHVFDOD
VyOLGDFRQGLomRILQDQFHLUDHFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DEHPFRPRDPDQXWHQomRGHXPEDL[R
tQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRILQDQFHLUR'HVVDIRUPDDFRPSDQKLDSUHWHQGH
Crescer organicamente mediante aumento de leitos disponíveis nas suas unidades
operacionais em Minas Gerais e aumento da taxa de ocupação
$ &RPSDQKLD SUHWHQGH FRQWLQXDU FUHVFHQGR VXDV RSHUDo}HV GH IRUPD RUJkQLFD DR ORQJR GRV
SUy[LPRVDQRVSRUPHLRGHLQYHVWLPHQWRVSDUDDRSHUDFLRQDOL]DomRGHOHLWRVH[LVWHQWHVQDVXQLGDGHV
GR HVWDGR GH 0LQDV *HUDLV H TXH KRMH QmR VmR RSHUDFLRQDLV (P  GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD SRVVXtD  OHLWRV WRWDLV GRV TXDLV  VmR OHLWRV RSHUDFLRQDLV  OHLWRV Mi
FRQVWUXtGRVPDVQmRRSHUDFLRQDLVVHQGRHOHVQRKRVSLWDOGH%HWLP&RQWDJHPQRKRVSLWDO
GH&RQWRUQRHQRKRVSLWDO6DQWR$JRVWLQKR
3DUD RV SUy[LPRV DQRV D &RPSDQKLD HVSHUD RSHUDFLRQDOL]DU RV  OHLWRV UHVWDQWHV FRP XP
LQYHVWLPHQWRSRUOHLWRPtQLPRTXDQGRFRPSDUDGRDRQHFHVViULRSDUDDFRQVWUXomRGHXPSURMHWR
QRYR greenfield RXGHVHQYROYLPHQWRGHDWLYRVH[LVWHQWHV brownfield 2EDL[RYDORUGHLQYHVWLPHQWR
QHFHVViULRSDUDRSHUDFLRQDOL]DURVOHLWRVHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRDRIDWRGHTXHDLQIUDHVWUXWXUD
ItVLFDGHVWHVOHLWRVMiIRLFRQVWUXtGDHYiULRVGRVHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDRSHUDFLRQDOL]DomR
MiIRUDPDGTXLULGRV&RPEDVHHPXPDHVWUDWpJLDGHORQJRSUD]RHVVDH[SDQVmRGDFDSDFLGDGH
LQVWDODGD GRV KRVSLWDLV IRL FRQWHPSODGD QR PRPHQWR GD FRQVWUXomR GRV KRVSLWDLV TXH SUHYLD D
FRQYHUVmRGHOHLWRVFRQVWUXtGRVHQmRRSHUDFLRQDLVVXMHLWRDRDXPHQWRGDGHPDQGDQRHVWDGRGH
IRUPDUiSLGDFRPEDL[RFXVWRHVHPLQIOXHQFLDUDVRSHUDo}HVDWXDLV
$GLFLRQDOPHQWH j H[SDQVmR GD TXDQWLGDGH GH OHLWRV D &RPSDQKLD WHP LQLFLDWLYDV RSHUDFLRQDLV H
FRPHUFLDLV TXH EXVFDP YLDELOL]DU XP DXPHQWR QD WD[D GH RFXSDomR GH VXDV XQLGDGHV GH 0LQDV
*HUDLV'LYHUVDVLQLFLDWLYDVFRUURERUDPSDUDDSRVVLELOLGDGHGHVWHDXPHQWR L D&RPSDQKLDHQWHQGH
TXHDVXDLQIUDHVWUXWXUDQDUHJLmRPHWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWHGHYHUiWHUPDLRUGHPDQGDSRU
RSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHSDUFHLUDVGDGRTXHGRLVKRVSLWDLVQHVWDUHJLmR9HUD&UX]H/LIH
&HQWHUTXHVRPDPFHUFDGHOHLWRVIRUDPUHFHQWHPHQWHDGTXLULGRVSRURSHUDGRUDVGHVD~GHGH
PRGHORYHUWLFDOL]DGR TXHDWXDPSRUPHLRGHKRVSLWDLVSUySULRV FRPRQ~PHURGHEHQHILFLiULRVVH
PDQWHQGR FRQVWDQWH LL  D 5HGH 0DWHU 'HL WDPEpP HVSHUD FRQWLQXDU FDSWXUDQGR FUHVFLPHQWR GH
UHFHLWDVSRUPHLRGDH[SDQVmRGHQRYRVPRGHORVGHUHPXQHUDomR'HDD&RPSDQKLD
IRL FDSD] GH H[SDQGLU VHX SRUWIyOLR GH PRGHORV GH UHPXQHUDomR HP WUrV YH]HV DXPHQWDQGR D
SHQHWUDomR GRV PRGHORV GH SDFRWHV FLU~UJLFRV QDV UHFHLWDV WRWDLV GH  SDUD  QR SHUtRGR
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WUD]HQGRPHOKRUHVQHJRFLDo}HVFRPRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHIRUDGHVXDFDUWHLUDDWXDO LLL 
RFUHGHQFLDPHQWRGHQRYRVSODQRVGHVD~GHFRPRD3ROtFLD0LOLWDUQR0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKR
QR ILQDO GH IHYHUHLUR GH  FRP FHUFD GH  PLO EHQHILFLiULRV QD UHJLmR GH %HOR +RUL]RQWH
FRQIRUPHGDGRVGD3ROtFLD0LOLWDUGH0LQDV*HUDLVH LY D&RPSDQKLDSUHWHQGHDXPHQWDURVWLSRV
GHVHUYLoRVSUHVWDGRVSDUDVHXVSDFLHQWHVFRQIRUPHGHWDOKDGRDEDL[RQRVSUy[LPRVLWHQVLQFOXLQGR
DRSHUDomRGHVHUYLoRVGHRQFRORJLD
Expansão para outras regiões fora de Minas Gerais com a inauguração do hospital de
Salvador, no estado da Bahia, prevista para o primeiro semestre de 2022.
$GLFLRQDOPHQWHjHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRRUJkQLFDHP0LQDV*HUDLVD&RPSDQKLDLUiEHQHILFLDUVH
FRPRLQtFLRGDRSHUDomRGHVXDXQLGDGHKRVSLWDODUHP6DOYDGRUHVWDGRGD%DKLDSUHYLVWRSDUDR
 VHPHVWUH GH  DODYDQFDQGRVH GD TXDOLGDGH GRV VHXV VHUYLoRV SUHVWDGRV LQIUDHVWUXWXUD
UHFpPLQVWDODGDHEDL[DFRPSHWLomRSRUVHUYLoRVGHTXDOLGDGHVXSHULRUQDUHJLmR
&RP EDVH HP GDGRV S~EOLFRV GLYXOJDGRV SHOD $16 H FRQVLGHUDQGR XPD DQiOLVH FRQWHPSODQGR
GDGRVGHEHQHILFLiULRVHFXVWRPpGLRSRUYLGDGHSODQRVGHVD~GHQR%UDVLOD&RPSDQKLDHVWLPD
TXHH[LVWHXPPHUFDGRSRWHQFLDOGHGHVSHVDDVVLVWHQFLDOQDPHVRUUHJLmR0HWURSROLWDQDGH6DOYDGRU
GH5ELOK}HVVHQGRTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVVHMDP
HQGHUHoiYHLVDEUDQJHQGRXPWRWDOGHPLOYLGDV
/RFDOL]DGRHPXPDGDVUHJL}HVFRPPDLRUtQGLFHGHGHVHQYROYLPHQWRKXPDQR ,'+ GRHVWDGRGD
%DKLDD&RPSDQKLDWDPEpPHQWHQGHTXHpSRVVtYHOFDSWXUDUJUDQGHSDUWHGHVVHVEHQHILFLiULRVGH
SODQRVGHVD~GHGDUHJLmRSHODTXDOLGDGHVXSHULRUGRVVHXVVHUYLoRVSUHVWDGRVLQIUDHVWUXWXUDUHFpP
LQVWDODGDGH~OWLPDJHUDomRHEDL[DFRPSHWLomRSRUVHUYLoRVGHTXDOLGDGHVXSHULRUQDUHJLmR
3RUILPDUHGH0DWHU'HLHQWHQGHVHUSRVVtYHODWLQJLUQtYHLVGHPDWXUDomRGRKRVSLWDOGH6DOYDGRU
GHIRUPDPDLVDFHOHUDGDTXHRXWURVKRVSLWDLVQDPHVPDUHJLmRSRUWUrVPRWLYRV L D&RPSDQKLD
FULRX XPD SDUFHULD FRQWUDWXDO FRP D UHGH $PR 2QFRORJLD   R TXH DFUHGLWD DWUDLUi FLUXUJLDV H
DXPHQWDUi R QtYHO GH FRPSOH[LGDGH GRV SURFHGLPHQWRV UHDOL]DGRV QR KRVSLWDO GHVGH D VXD
LQDXJXUDomR LL D&RPSDQKLDWHPVHDODYDQFDGRQDIRUoDGHVXDPDUFDHGRVyOLGRUHODFLRQDPHQWR
FRQVWUXtGRFRPDFRPXQLGDGHGHPpGLFRVHPGpFDGDVGHDWXDomRQRVHWRUGHVD~GHSDUDDWUDomR
GH XP FRUSR FOtQLFR GH DOWD TXDOLGDGH H H[SHULrQFLD WHQGR JUDQGH SDUWH GHVVH FRUSR FOtQLFR Mi
GHILQLGRH LLL SHODUHODomRGHSDUFHULDTXHSRVVXtPRVFRPGLYHUVDVRSHUDGRUDVHTXHDFUHGLWDPRV
TXH VH HVWHQGHUi SDUD DV SUy[LPDV XQLGDGHV RSHUDFLRQDLV FRPR H[HPSOR GH WDO SDUFHULD Mi
UHFHEHPRVFDUWDVGHLQWHQomRGHFUHGHQFLDPHQWRGDIXWXUDXQLGDGHGH6DOYDGRUGD6XO$PpULFD
9DOH 9DOH3$6$ H 46D~GH  $ &RPSDQKLD FRQVLGHUD TXH RV QtYHLV GH PDWXUDomR VmR DWLQJLGRV
TXDQGRDRFXSDomRGRVOHLWRVDWLQJHGHDGDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGRKRVSLWDO
Crescimento em clínicas especializadas em Oncologia
$SHVDU GH VXD SRVLomR GH GHVWDTXH QR VHWRU PpGLFR KRVSLWDODU D &RPSDQKLD HQWHQGH KDYHU
VLJQLILFDWLYDV RSRUWXQLGDGHV SDUD H[SDQGLU DLQGD PDLV VXD SDUWLFLSDomR HP VHWRUHV GH PDLRU
FRPSOH[LGDGHFRPRRGHRQFRORJLD$&RPSDQKLDSUHWHQGHVHYDOHUGRDXPHQWRGDSUHYDOrQFLDGR
FkQFHU GDV QRYDV WHFQRORJLDV TXH WHP FKHJDGR QR PHUFDGR D IRUoD GH VXD PDUFD H GR VyOLGR
UHODFLRQDPHQWR TXH PDQWpP FRP D FRPXQLGDGH GH PpGLFRV RQFRORJLVWDV DSURYHLWDQGR DV
VLJQLILFDWLYDVRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRQHVVHPHUFDGRHVSHFLDOL]DGRGHPDLRUWLFNHWPpGLRH
UHQWDELOLGDGH$&RPSDQKLDEXVFDVHDODYDQFDUHPVXDDWXDOLQIUDHVWUXWXUDSDUDDWLQJLUVHXREMHWLYR
IRUQHFHQGRXPDMRUQDGDPDLVFRPSOHWDSDUDRSDFLHQWH$&RPSDQKLDMiYrPH[SHULPHQWDQGRXP
FUHVFLPHQWRGHVGHDWpHPQ~PHURGHSDFLHQWHV &$*5GH HHPWLFNHWPpGLR
&$*5GH OHYDQGRDXPFUHVFLPHQWRGHUHFHLWD &$*5GH 


12

O IDH é uma medida de desenvolvimento que permite comparar a qualidade de vida de cada localidade, identificando o seu desenvolvimento
socioeconômico, calculado por meio de uma média entre as três dimensões consideradas na análise: renda, saúde e educação.
13
A AMO – Assistência Multidisciplinar em Oncologia é uma instituição de saúde focada no atendimento especializado a pacientes oncológicos
e hematológicos, com duas unidades de atendimento em Salvador, uma em Santo Antonio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, e unidade
em Ilhéu, e é o maior centro de tratamento de câncer na região.
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$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDPDQWpPFRQWDWRFRQVWDQWHFRPRPHUFDGRHHVWiVHPSUHEXVFDQGR
FULDUQRYRVUHODFLRQDPHQWRVFRPSDUFHLURVHVWUDWpJLFRVFRPRD$PR2QFRORJLDPDLRUFHQWURGH
WUDWDPHQWRGHFkQFHUQDUHJLmR1HVVDSDUFHULDR0DWHU'HL6DOYDGRUVHUiRORFDOUHIHUrQFLDSDUDR
GLUHFLRQDPHQWRGDVFLUXUJLDVHLQWHUQDo}HVGRVSDFLHQWHVGD$PR2QFRORJLD
Investimento em novos serviços dentro da cadeia de saúde
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD Mi DWXD HP WRGDV DV OLQKDV GH FXLGDGR FRP R SDFLHQWH GHVGH R QtYHO
SULPiULRGHFXLGDGR DWHQGLPHQWRVSURFHGLPHQWRVVHPLQWHUQDomRHH[DPHVVLPSOHV DWpRWHUFLiULR
SURFHGLPHQWRVFRPSOH[RV HSUHWHQGHDPSOLDUVXDDWXDomRHPWRGDDFDGHLDGHVD~GHEXVFDQGR
UHWHUHWUDWDURSDFLHQWHGHVWHGHVGHVHXSULPHLURFRQWDWRFRPRKRVSLWDO
$&RPSDQKLDHVWiFRQVWDQWHPHQWHEXVFDQGRDPSOLDUVHXSRUWIyOLRGHSURGXWRVHVHUYLoRVFULDQGR
DVVLP XP HFRVVLVWHPD KRVSLWDODU FRP QRYRV SURGXWRV TXH DJUHJDP ILQDQFHLUDPHQWH H SDUD D
LPDJHPHUHSXWDomRGDUHGH$GLFLRQDOPHQWHVROLGLILFDQGRDVXDIRUoDUHJLRQDOHUHFRQKHFLPHQWR
QDFLRQDO QHVVHV  DQRV GH KLVWyULD D &RPSDQKLD GHVHQYROYHX UHFHQWHPHQWH QRYRV SURGXWRV H
VHUYLoRVQDiUHDGH6D~GH&RUSRUDWLYDH(GXFDomR&RUSRUDWLYD
1DiUHDGH6D~GH&RUSRUDWLYDRREMHWLYRGD&RPSDQKLDpSUHVWDUVHUYLoRGHDWHQGLPHQWRSULPiULR
GHVD~GHGHQWURGDVHPSUHVDVVHMDPHODVDWHQGLGDVRXQmRSRURSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GH
FUHGHQFLDGRVj5HGH0DWHU'HL1RFDVRGHHPSUHVDVTXHQmRSRVVDPDFHVVDUQRVVRVKRVSLWDLV
GHVGH R LQtFLR RX DSyV D LPSODQWDomR GRV VHUYLoRV GH $WHQomR 3ULPiULD j 6D~GH $36  VHPSUH
RIHUHFHPRVRVSODQRVGHVD~GHGHUHGHUHVWULWDGHVHQKDGRVHPFRQMXQWRFRPQRVVDVSDUFHLUDV
RSHUDGRUDVGHVD~GH1RVVRREMHWLYRpUHGX]LUDFRQWDGHVD~GHGRFOLHQWHPHOKRUDQGRDMRUQDGD
GHVD~GHGHVHXVIXQFLRQiULRV&RPHVVDHVWUDWpJLDD&RPSDQKLDDFUHGLWDVHUFDSD]GHDPSOLDU
VHXOHTXHGHFOLHQWHVRTXHHQWHQGHQmRVHULDSRVVtYHOVHPFRQWDWRGLUHWRFRPDVHPSUHVDVFULDQGR
DVVLPXPDGHPDQGDPDLRUSDUDVHXVKRVSLWDLV
$OpP GD UHSUHVHQWDWLYLGDGH H YLVLELOLGDGH GD PDUFD QR VHWRU D &RPSDQKLD FRQWD FRP XP FRUSR
FOtQLFRGHH[FHOrQFLDHUHIHUrQFLDQDFLRQDOFRPPpGLFRVTXHDWXDPQDVSULQFLSDLVXQLYHUVLGDGHVGR
%UDVLO (VVHV IDWRUHV SHUPLWHP D &RPSDQKLD FULDU SURJUDPDV GH HGXFDomR GH DOWR QtYHO SDUD
GLVVHPLQDUFRQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLDDGTXLULGRDRORQJRGHVXDKLVWyULD$LQLFLDWLYDHVWiVHQGR
IHLWD HP FRQMXQWR FRP D YHUWLFDO GH VD~GH GR JUXSR ÆQLPD D ,QVSLUDOOL TXH p GRWDGD GH DPSOR
FRQKHFLPHQWRQRPHUFDGRHGXFDFLRQDOGDVD~GHFRPGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHVQR%UDVLO$SDUFHULD
SHUPLWLUi XVXIUXLU GD SODWDIRUPD GLJLWDO GH ~OWLPD JHUDomR GD ,QVSLUDOOL H VXD H[SHUWLVH YROWDGD DR
S~EOLFRPpGLFRHHVSHUDVHTXHHPFRQMXQWRFRPDH[SHULrQFLDHPVD~GHHFRUSRFOtQLFRGRFHQWH
GR0DWHU'HLDODYDQFDUiRSURGXWRSDUDFOLHQWHVDRUHGRUGR%UDVLO
Aproveitar oportunidades atrativas de crescimento por meio de aquisições estratégicas
selecionadas em regiões com alto potencial de crescimento
$&RPSDQKLDDQDOLVDHSUHWHQGHFRQWLQXDUDQDOLVDQGRRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFRHP
GLYHUVDV UHJL}HV GR SDtV 2 VHWRU GH VD~GH KRVSLWDODU SULYDGR DLQGD p DOWDPHQWH IUDJPHQWDGR H
VXEGHVHQYROYLGRQR%UDVLO
'H DFRUGR FRP R UHODWyULR &HQiULR GRV +RVSLWDLV QR %UDVLO ±  SXEOLFDGR SHOD )HGHUDomR
%UDVLOHLUDGH+RVSLWDLVFRQVLGHUDQGRXPWRWDOGHPLOOHLWRVQRSDtVPLOOHLWRVVmRSULYDGRV
'RWRGRHPDSHQDVFHUFDGHPLOOHLWRVHVWmRFRQFHQWUDGRVQDVPDLRUHVFRPSDQKLDVGR
VHWRUTXHUHSUHVHQWDPGRWRWDOGHOHLWRVHGRWRWDOGHOHLWRVSULYDGRV$GLFLRQDOPHQWHDUHGH
0DWHU 'HL HQWHQGH TXH R VHWRU GH VD~GH QR %UDVLO DLQGD p FRQVLGHUDYHOPHQWH SRXFR
SURILVVLRQDOL]DGR GH IRUPD TXH RV DWXDQWHV GR VHWRU TXH SRVVXHP DOWRV QtYHLV GH JRYHUQDQoD H
DQiOLVH ILQDQFHLUD  PHUFDGROyJLFD VmR RV TXH SRVVXHP PDLRUHV FRQGLo}HV SDUD DWXDUHP FRPR
FRQVROLGDGRUHV
1HVVHFRQWH[WRD&RPSDQKLDSRVVXLXPWLPHGHGLFDGRSDUDRDFRPSDQKDPHQWRGDVLWXDomRGD
VD~GHSULYDGDHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLOTXHTXDQGRLGHQWLILFDPXPDRSRUWXQLGDGHUHDOL]DP
DQiOLVHVILQDQFHLUDVGHWDOKDGDVDUHSXWDomRORFDOGRDWLYRHPDQiOLVHDVLQHUJLDGHFXOWXUDVHQWUH
DVGXDVSDUWHVRVSODQRVGHVD~GHPDLVDWXDQWHVQDUHJLmRDOpPGHRXWURVIDWRUHVTXHD&RPSDQKLD
MXOJDUHOHYDQWHV
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$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVHXSUHVWtJLRHUHSXWDomRHPHVFDODQDFLRQDODIRUoDGDVXDPDUFD
VXD SRVLomR GH OLGHUDQoD QRV PHUFDGRV HP TXH DWXD VXD H[SHULrQFLD QD JHVWmR GD HILFLrQFLD
RSHUDFLRQDOEHPFRPRRVHXVyOLGRUHODFLRQDPHQWRFRPDFRPXQLGDGHPpGLFDHRSHUDGRUDVGH
SODQRV GH VD~GH VHUmR GLIHUHQFLDLV FRPSHWLWLYRV GHFLVLYRV SDUD R VHX FUHVFLPHQWR IXWXUR
SULQFLSDOPHQWHSDUDIXWXUDVDTXLVLo}HV7DLVIDWRUHVVmRFKDYHSDUDDQHJRFLDomRFRPKRVSLWDLVTXH
SRVVXHP PDUFDV IRUWHV UHJLRQDOPHQWH GH IRUPD TXH D UHSXWDomR GD 0DWHU 'HL GH L  SRVVXLU
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVFRPSURPHWLGRVFRPRORQJRSUD]RH LL VHUXPD³FRPSDQKLDGHGRQR´TXH
EXVFD SULPRUGLDOPHQWH D TXDOLGDGH QR DWHQGLPHQWR H QD SUHVWDomR GR VHUYLoR H XP ERP
UHODFLRQDPHQWRFRPRFRUSRFOtQLFRIDFLOLWDDQHJRFLDomRFRPRVDFLRQLVWDVGHRXWURVKRVSLWDLVORFDLV
HGHTXDOLGDGHTXHFRPSDUWLOKDPGHVVHSHQVDPHQWR
&RPVHXHVStULWRHPSUHHQGHGRUH'1$WHFQROyJLFRHLQRYDGRUD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDOpPGH
DTXLVLo}HV GHQWUR GR VHWRU PpGLFR KRVSLWDODU R PHUFDGR WDPEpP SRVVXL RSRUWXQLGDGHV GH
LQYHVWLPHQWRVHPQRYDVWHFQRORJLDVFRPRWHOHPHGLFLQDTXHTXDQGRRIHUHFLGDVQRHFRVVLVWHPDGD
&RPSDQKLDWHPRSRWHQFLDOGHDODYDQFDUVXDVUHFHLWDV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDWHPHVWXGDGR
DTXLVLo}HVGHstart-upsHhealthtechsHHPSUHVDVFRPDOWRQtYHOGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOHPRGHORV
SUHGLWLYRVDSURYHLWDQGRGHVLQHUJLDVSDUDDSULPRUDUVHXPRGHORGHQHJyFLRVWRUQDQGRRSURFHVVR
GHWRPDGDGHGHFLVmRPDLVVLPSOHVHHILFLHQWH
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

$±,QGLFDUFDVRRHPLVVRUDVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD D LQWHUHVVHS~EOLFRTXH
MXVWLILFRXVXDFULDomR E DWXDomRGRHPLVVRUHPDWHQGLPHQWRjVSROtWLFDVS~EOLFDVLQFOXLQGR
PHWDVGHXQLYHUVDOL]DomRLQGLFDQGRRVSURJUDPDVJRYHUQDPHQWDLVH[HFXWDGRVQRH[HUFtFLR
VRFLDODQWHULRURVGHILQLGRVSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHPFXUVRHRVSUHYLVWRVSDUDRVSUy[LPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVFULWpULRVDGRWDGRVSHORHPLVVRUSDUDFODVVLILFDUHVVDDWXDomRFRPRVHQGR
GHVHQYROYLGD SDUD DWHQGHU DR LQWHUHVVH S~EOLFR LQGLFDGR QD OHWUD ³D´ TXDQWR jV SROtWLFDV
S~EOLFDVDFLPDUHIHULGDVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVFXVWRVLQFRUULGRVHDRULJHPGRVUHFXUVRV
HQYROYLGRV±JHUDomRSUySULDGHFDL[DUHSDVVHGHYHUEDS~EOLFDHILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGR
DV IRQWHV GH FDSWDomR H FRQGLo}HV HVWLPDWLYD GRV LPSDFWRV GDV SROtWLFDV S~EOLFDV DFLPD
UHIHULGDVQRGHVHPSHQKRILQDQFHLURGRHPLVVRURXGHFODUDUTXHQmRIRLUHDOL]DGDDQiOLVHGR
LPSDFWR ILQDQFHLUR GDV SROtWLFDV S~EOLFDV DFLPD UHIHULGDV H F  SURFHVVR GH IRUPDomR GH
SUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

Justificativa para o não preenchimento do quadro
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

$ &RPSDQKLD p XPD RSHUDGRUD GH KRVSLWDLV DPEXODWyULRV H ODERUDWyULRV FOtQLFRV QR %UDVLO $
&RPSDQKLD RSHUD R PDLRU KRVSLWDO SULYDGR LQGHSHQGHQWH GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV
FRPSUHHQGHQGRWUrVXQLGDGHVKRVSLWDODUHVVHQGR GXDV ORFDOL]DGDVQDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWH
H XPD QROLPLWHGRVPXQLFtSLRVGH%HWLPH&RQWDJHP

$ &RPSDQKLD RSHUD DSHQDV XP VHJPHQWR GHQRPLQDGR ³KRVSLWDODU´ $ DQiOLVH GR VHJPHQWR
KRVSLWDODUFRQWHPSODLQIRUPDo}HVGHVDJUHJDGDVSRUKRVSLWDOVHPTXHRVPHVPRVVHFRQVWLWXDPHP
VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVGLVWLQWRV(VVDDQiOLVHpUHDOL]DGDSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDHR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRTXHVmRRVWRPDGRUHVGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

D
3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$VUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHFRUUHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVVmRUHFRQKHFLGDVSRUXP
YDORUTXHUHIOHWHDFRQWUDSDUWLGDDTXHXPDHQWLGDGHHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGHWUDQVIHUrQFLDGH
EHQV RX VHUYLoRV SDUD XP FOLHQWH 2 YDORU GD UHFHLWD OHYD HP FRQWD D GHGXomR GRV DEDWLPHQWRV
GHVFRQWRVHLPSRVWRVFRUUHVSRQGHQWHVPDVVREUHWXGRDHVWLPDWLYDGHJORVDVTXHVmRFRPXQVQD
SUHVWDomRGRVVHUYLoRVKRVSLWDODUHV

E
5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH





Em milhares de reais
5HFHLWDGH6HUYLoRV+RVSLWDODUHV







(*) A Companhia atua exclusivamente no segmento de prestação de serviços hospitalares,
reportando suas informações financeiras como um único segmento operacional, em
conformidade com as regras contábeis aplicáveis.


F
/XFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH








Em milhares de reais
/XFUROtTXLGRGR([HUFtFLR 

(*) A Companhia atua exclusivamente no segmento de prestação de serviços hospitalares,
reportando suas informações financeiras como um único segmento operacional, em
conformidade com as regras contábeis aplicáveis.
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D  GRSURFHVVRGHSURGXomR

Serviços Médico Hospitalares
$SODWDIRUPDGHVHUYLoRVFRQVWUXtGDSHOD&RPSDQKLDpWRWDOPHQWHLQWHJUDGDFULDQGRXPHFRVVLVWHPDTXH
SHUPLWHDRVSDFLHQWHVDFHVVDUWRGDVVXDVQHFHVVLGDGHVGHWUDWDPHQWRLQWHUQDo}HVFLUXUJLDVGLDJQyVWLFR
SRULPDJHPODERUDWyULRHIDUPDFrXWLFDQDVVXDVLQVWDODo}HVSURSRUFLRQDQGRPDLRUFRPRGLGDGHHPHOKRU
H[SHULrQFLD

$5HGH0DWHU'HLEHQHILFLDVHGDFDSWXUDGHUHFHLWDVHPWRGDDFDGHLDGDVD~GHDOpPGDUHGXomRGHFXVWRV
GHYLGRDVXDHVFDODRSHUDFLRQDOJDUDQWLQGRDDOWDTXDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRFOtQLFRHFRUURERUDQGRFRPR
UHFRQKHFLPHQWR GD PDUFD $R WRGR D &RPSDQKLD RIHUHFH PDLV GH  HVSHFLDOLGDGHV HP VHXV KRVSLWDLV
KRVSLWDLVDOpPGHDPEXODWyULRVHODERUDWyULRVFOtQLFRV(PERUDD&RPSDQKLDQmRVHSDUHDVVXDVDWLYLGDGHV
HP GLIHUHQWHV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV RV VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD &RPSDQKLD VmR GLYLGLGRV GD VHJXLQWH
IRUPD

Internações e Centro de Tratamento Intensivo (UTI)
$&RPSDQKLDEXVFDRIHUWDUQDVLQWHUQDo}HVXPWUDWDPHQWRKXPDQL]DGRLPSRUWDQWHYDORUGDDWXDomRGD
&RPSDQKLD H GH VHXV SURILVVLRQDLV 1D WHUDSLD LQWHQVLYD D HTXLSH DVVLVWHQFLDO p FRPSRVWD SRU PpGLFRV
HVSHFLDOLVWDVHPPHGLFLQDLQWHQVLYDSVLFyORJRVILVLRWHUDSHXWDVIRQRDXGLyORJRVHQIHUPHLURVHWpFQLFRVGH
HQIHUPDJHP

$ ILP GH VHPSUH EXVFDU SRU PHOKRULDV QD SUHVWDomR GH VHXV VHUYLoRV VmR UHDOL]DGDV UHXQL}HV H
DFRPSDQKDPHQWRVSHULyGLFRVFRPIRFRHPDo}HVGHPHOKRULDYROWDGDVSDUDRDWHQGLPHQWRHQYROYHQGRDV
FRRUGHQDo}HV UHVSRQViYHLV SHOD HQIHUPDJHP UHFHSomR KLJLHQL]DomR HQ[RYDO QXWULomR VHJXUDQoD
HVWDFLRQDPHQWR PDQXWHQomR H DSRLR DR FOLHQWH 2 Q~PHUR GH SDFLHQWHV LQWHUQDGRV YHP DXPHQWDQGR
UDSLGDPHQWHQD&RPSDQKLDFRPXPDWD[DGHFUHVFLPHQWRDQXDOSRQGHUDGR &$*5 GHGHVGHD


Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico (UTIP)
2VHUYLoRFRQWDFRPXPDHTXLSHPpGLFDTXDOLILFDGDHHTXLSDPHQWRVPRGHUQRVSDUDGDUVXSRUWHjVFULDQoDV
TXHHVWHMDPHPVLWXDo}HVJUDYHV2DWHQGLPHQWRQD87,3pUHDOL]DGRSDUDUHFpPQDVFLGRVTXHMiWLYHUDP
DOWDDSyVRQDVFLPHQWRDWpFULDQoDVFRPDQRVHPHVHV1DLQIUDHVWUXWXUDGD5HGHDVFULDQoDVSRGHP
WHUFRQWDWRFRPWRGDVDVHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDVQHFHVViULDVSDUDVHXWUDWDPHQWR
Cirurgia
2V&HQWURV&LU~UJLFRVGD&RPSDQKLDWrPHVWUXWXUDPRGHUQDHVHJXUDFRPHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomR
FRPRR5RE{'D9LQFL;LHSURILVVLRQDLVGHVD~GHTXDOLILFDGRVSDUDRIHUHFHUFXLGDGRVDRVSDFLHQWHVTXH
VmRVXEPHWLGRVDFLUXUJLDVGHEDL[DPpGLDHDOWDFRPSOH[LGDGH$&RPSDQKLDWDPEpPRIHUHFHVHUYLoRVGH
FLUXUJLDUREyWLFDTXHWHPFRPRDOYRSULQFLSDORVSURFHGLPHQWRVPLQLPDPHQWHLQYDVLYRVQDiUHDGHXURORJLD
FLUXUJLDV GLJHVWLYDV JLQHFROyJLFDV WRUiFLFDV H FDUGtDFDV 1DV WUrV XQLGDGHV RSHUDFLRQDLV D &RPSDQKLD
SRVVXtD HP  GH GH]HPEUR GH  DSUR[LPDGDPHQWH  VDODV LQVWDODGDV GH FLUXUJLD $ &RPSDQKLD
LQYHVWHFRQWLQXDPHQWHHPWHFQRORJLDGHSRQWDHFDSDFLWDomRSDUDDHTXLSHPpGLFDFRPRREMHWLYRGHRIHUHFHU
DRV SDFLHQWHV FRQIRUWR H VHJXUDQoD QR PRPHQWR GH UHDOL]DU SURFHGLPHQWRV FLU~UJLFRV 2 Q~PHUR GH
SURFHGLPHQWRVFLU~UJLFRVQD&RPSDQKLDYHPFUHVFHQGRUDSLGDPHQWHDFXPXODQGRXPFUHVFLPHQWRPpGLR
DQXDOSRQGHUDGR &$*5 GHGHD
Pronto socorro e ambulatório
23URQWRVRFRUURGHWRGDVDVXQLGDGHVGR0DWHU'HLRIHUHFHDWHQGLPHQWRGHXUJrQFLDHHPHUJrQFLDKRUDV
HPHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDV(TXLSHVPpGLFDVHGHHQIHUPDJHPFDSDFLWDGDVDWXDPGHIRUPDLQWHJUDGDSDUD
SURSRUFLRQDUDVVLVWrQFLDPXOWLGLVFLSOLQDUGHTXDOLGDGHHFRPVHJXUDQoD$5HGHWDPEpPFRQWDFRPRServiço
de Ambulância Mater Dei UrgenteTXHIXQFLRQDKRUDVHGLVS}HGHXPDHTXLSHPpGLFDHVSHFLDOL]DGDHP
UHVJDWH $ DPEXOkQFLD p DSDUHOKDGD SDUD DWHQGHU TXDOTXHU WLSR GH HPHUJrQFLD RIHUHFHQGR VXSRUWH GH
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8QLGDGHGH7HUDSLD,QWHQVLYD87,2VHVSHFLDOLVWDVVmRFDSDFLWDGRVSHORVFXUVRV$GYDQFHG7UDXPD/LIH
6XSRUW  $7/6 GLUHFLRQDGR D SURWRFRORV EiVLFRV HDYDQoDGRV HP DWHQGLPHQWR DR WUDXPD H SHOR $GYDQFH
&DUGLRORJLF /LIH 6XSSRUW ± $&/6 GLUHFLRQDGR DR DWHQGLPHQWR GH HPHUJrQFLDV FDUGLRYDVFXODUHV H GH
UHDQLPDomRFDUGLRSXOPRQDU(VWHVFXUVRVVmRFUHGHQFLDGRVSHOR&ROpJLR$PHULFDQRGH&LUXUJL}HVHSHOR
$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQUHVSHFWLYDPHQWH

$OpPGRVDPEXODWyULRVLQWHUQRVjVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVDFRPSDQKLDRIHUHFHRMais SaúdeTXHSRVVXL
DJHQGDSUySULDGHPDUFDomRGHFRQVXOWDVPRQLWRUDPHQWRGHH[DPHVGHURWLQDHDWHQomRGLiULDjVD~GH2
Mais Saúde UH~QH HP XP Vy OXJDU HVWUXWXUDV GH DSRLR H GLDJQyVWLFR FRP HTXLSH PXOWLSURILVVLRQDO GH
UHIHUrQFLDGHPpGLFRVILVLRWHUDSHXWDVHRXWURVHVSHFLDOLVWDV2LQWXLWRpSUHVHUYDUHPHOKRUDUDTXDOLGDGHGH
YLGDGHTXHPQHFHVVLWDGHXPROKDUPDLVSUy[LPRGRVSURILVVLRQDLVGDVD~GHHPWRGDVDVLGDGHV3RULVVR
D &RPSDQKLD LQYHVWLX QD FRQWLQXLGDGH QR DWHQGLPHQWR FRP OLQKDV GH FXLGDGRV SDUD DYDOLDomR H
DFRPSDQKDPHQWRGHSDFLHQWHVFU{QLFRVHGHVLWXDo}HVFOtQLFDVDOWDPHQWHHVSHFtILFDV

2Q~PHURGHSDFLHQWHVDWHQGLGRVQRV3URQWRV6RFRUURVH$PEXODWyULRVGD&RPSDQKLDDWLQJLXPDLVGH
PLOHPFRPXPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRVPLOHP
Oncologia

1HVWD iUHD D &RPSDQKLD FRQWD FRP R +RVSLWDO ,QWHJUDGR GR &kQFHU +,&  FRQFHELGR SDUD RIHUWDU
DWHQGLPHQWRH[FOXVLYRSDUDRWUDWDPHQWRGRVSDFLHQWHVRQFROyJLFRV(VWDXQLGDGHIRLDSULPHLUDFRQVWUXtGD
QR HVWDGR GH 0LQDV *HUDLV FRP HVWH IRUPDWR HP XP KRVSLWDO SULYDGR (OH HVWi LQVHULGR QD HVWUXWXUD GR
+RVSLWDO0DWHU'HL&RQWRUQR&RPRpXP+RVSLWDOGHPXOWLHVSHFLDOLGDGHVFDVRVHMDQHFHVViULRTXHPpGLFRV
GHRXWUDVHVSHFLDOLGDGHVFRPRPDVWRORJLVWDJLQHFRORJLVWDVXURORJLVWDVHRXWURVSDUWLFLSHPGRWUDWDPHQWR
GRSDFLHQWHFRPFkQFHULPHGLDWDPHQWHSRGHUmRVHUPRELOL]DGRVSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVGRSDFLHQWH
HIRLSURMHWDGRSDUDFRQWHPSODUWRGRVRVVHUYLoRVQHFHVViULRVSDUDRDWHQGLPHQWRHPXP~QLFRDQGDUDILP
GHPHOKRUDUDH[SHULrQFLDGRFOLHQWHHRWLPL]DURVIOX[RVGHSURFHVVRVLQWHUQRV

2+RVSLWDO,QWHJUDGRGR&kQFHU0DWHU'HLFRQWpPGLYHUVDVHVSHFLDOLGDGHVFRPR2QFRORJLD&OtQLFD2QFR
+HPDWRORJLD 2QFRSHGLDWULD 2QFRJHQpWLFD 8QLGDGH GH 7UDQVSODQWH GH 0HGXOD ÏVVHD &DUGLRRQFRORJLD
2QFRIHUWLOLGDGH3(7&7HQWUHRXWUDV2+,&FRQWLQKDHPGHGH]HPEURGHXPDLQIUDHVWUXWXUDGH
FHUFDGHER[HVRQFROyJLFRVGHVWLQDGRVDRWUDWDPHQWRGHSDFLHQWHV$5HGHWDPEpPSRVVXLXPDXQLGDGH
GHWUDWDPHQWRRQFROyJLFRQDVXDRSHUDomRQR+RVSLWDO%HWLP&RQWDJHPTXHFRQWDYDQDPHVPDGDWDFRP
 ER[HV GHVWLQDGRV DR WUDWDPHQWR GH SDFLHQWHV FRP FkQFHU 1D XQLGDGH GH 6DOYDGRU HVWmR SUHYLVWDV D
FRQVWUXomRGHFHUFDGHER[HVRQFROyJLFRV

2 YROXPH GH DWHQGLPHQWR QR DPEXODWyULR GH RQFRORJLD YHPFUHVFHQGR UDSLGDPHQWH DR ORQJR GRV ~OWLPRV
DQRVFRPXP&$*5GHGHDHFRPFUHVFLPHQWRGHGHSDUDDSHVDUGD
SDQGHPLDRFDVLRQDGDSHOR&RYLG
Centro de reprodução humana
2&HQWURGH5HSURGXomR+XPDQD0DWHU'HLFRQWDFRPWHFQRORJLDGHUHSURGXomRDVVLVWLGD2SDFLHQWHFRQWD
FRPR XPD VDOD H[FOXVLYD GH SURFHGLPHQWRV GHQWUR GR DPELHQWH FLU~UJLFR H SRU VHU HP XPD HVWUXWXUD
KRVSLWDODURSDFLHQWHSRVVXLDFHVVRGLUHWRDRODERUDWyULRRTXHSHUPLWHDH[HFXomRGHWRGRWLSRGHWpFQLFD
QHFHVViULD SDUD R VXFHVVR QR WUDWDPHQWR TXH p UHDOL]DGR GH DFRUGR FRP DV QRUPDV GH VHJXUDQoD
UHFRPHQGDGDV

Medicina Diagnóstica
$&RPSDQKLDSRVVXLXPFRPSOHWRSDUTXHWHFQROyJLFRSDUDUHDOL]DomRGHH[DPHVGHLPDJHPHVDQJXHSDUD
RVFOLHQWHVTXHEXVFDPVHUYLoRVHDSRLRGLDJQyVWLFRSUHFLVRVHWUDWDPHQWRVHILFD]HV8PVHUYLoRGH0HGLFLQD
'LDJQyVWLFDHPXPDHVWUXWXUDKRVSLWDODUpIXQGDPHQWDOSDUDSHUPLWLUPDLVVHJXUDQoDDVVLVWHQFLDOFRQIRUWR
SDUD R SDFLHQWH PDLRU DJLOLGDGHQR DWHQGLPHQWR EHPFRPR SDUDR GHYLGRFRQWUROHHPFDVR GH UHDo}HV
DGYHUVDVGXUDQWHRVH[DPHV
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$&RPSDQKLDSRVVXtDHPGHGH]HPEURGHQDVWUrVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVHTXLSDPHQWRVGH~OWLPD
JHUDomRFRPRXQLGDGHVGH7RPRJUDILD&RPSXWDGRUL]DGD5HVVRQkQFLDV0DJQpWLFDV3(7&75DLRV
;0DPRJUDILDV'HQVLWRPHWULDVER[GH+HPRGLiOLVHHTXLSDPHQWRVSDUD7UDQVSODQWHGH0HGXOD
ÏVVHDHQWUHYiULRVRXWURV

2 Q~PHUR GH H[DPHV GH LPDJHQV DFXPXORX XP &$*5 GH  GHVGH  DWp  H R GH H[DPHV
ODERUDWRULDLVFRP&$*5GHQRPHVPRSHUtRGR

Gestão
&RPIRFRQDVDWLVIDomRGRSDFLHQWHD&RPSDQKLDID]RXVRGHGLYHUVRVUHFXUVRVSDUDPHOKRUDUDH[SHULrQFLD
GHVHXVSDFLHQWHVWDLVFRPRJHVWmRjYLVWDPHWRGRORJLD3'&$ GRLQJOrV3/$1'2&+(&.$&7RX
$GMXVW GDVKERDUGVFRPLQGLFDGRUHVGHDWHQGLPHQWRHSURFHGLPHQWRVUHDOL]DGRVHDIHULomRGRVQtYHLVGH
VHUYLoR7DLVIHUUDPHQWDVHQWUHRXWUDVDMXGDPDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDREWHUGDGRVDWXDOL]DGRV
VREUHiUHDVTXHHVWmRIXQFLRQDQGREHPHRXWUDViUHDVTXHSUHFLVDPGHPHOKRULDV3RUILPD&RPSDQKLD
DFUHGLWDTXHRIRFRQRSDFLHQWHDSHUPLWHFULDUXPDUHGHKRVSLWDODUGHDOWDTXDOLGDGHTXHpHVVHQFLDOQD
GHFLVmR GH SDFLHQWHV TXDQGR SURFXUDP DV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD H GRV SURYHGRUHV GH
SODQRVGHVD~GHSULYDGRVQDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPHUFLDLV

3DUDD&RPSDQKLDDVVHJXUDUDPLVVmRGR³&RPSURPLVVRFRPDTXDOLGDGHSHODYLGD´pDWHQGHUGHIRUPD
SHUVRQDOL]DGDHKXPDQL]DGDFRPVHJXUDQoDQDDVVLVWrQFLDGHVD~GH,VVRVLJQLILFDDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWH
RGHVHPSHQKRGRVSURFHVVRVLQYHVWLUHPHVWUDWpJLDVSDUDPHOKRUDUDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVHVWLPXODUR
DSUHQGL]DGRHDFXOWXUDGHVHJXUDQoDVHPSUHFRPRREMHWLYRGHWHURSDFLHQWHQRFHQWURGRFXLGDGR1HVVH
VHQWLGRDOJXPDVSUiWLFDVDVVLVWHQFLDLVVmRDSOLFDGDVVHJXLQGRPHWRGRORJLDVLQWHUQDFLRQDLVGHVHJXUDQoDGR
SDFLHQWH SUHFRQL]DGDV SHOD 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  H SHOD $JrQFLD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD
6DQLWiULD $QYLVD $EDL[RH[HPSORVGH6LVWHPDVH3URWRFRORVPXOWLGLVFLSOLQDUHVLPSODQWDGRVHSOHQDPHQWH
HPYLJRUQD5HGH0DWHU'HL

•
0HWDV,QWHUQDFLRQDLVGH6HJXUDQoDGRSDFLHQWH
•
6LVWHPDGHJHVWmRGDTXDOLGDGHFRPDo}HVGHPHOKRULDFRQWtQXD
•
&RQWUROHVGHLQGLFDGRUHVFOtQLFRDVVLVWHQFLDLVLQFOXVLYHFRPDQiOLVHFUtWLFDSHULyGLFDHQWUHGLUHWRULDH
FRUSRFOtQLFR
•
6LVWHPDGHYLJLOkQFLDHSLGHPLROyJLFDHFRQWUROHGHLQIHFomRKRVSLWDODU
•
*HVWmRGHULVFRVDVVLVWHQFLDLVFRPSUiWLFDVGHFRQWUROHHEDUUHLUDVSDUDRVSRWHQFLDLVULVFRV
•
3URFHVVRDWLYRGHJHUHQFLDPHQWRHLQWHUYHQo}HVWHUDSrXWLFDV
•
$VVLVWrQFLD GH HQIHUPDJHP FRP GLYHUVDV IHUUDPHQWDV TXH SURSLFLDP R FXLGDGR FRQWtQXR H GH
TXDOLGDGHDRSDFLHQWH

'HIRUPDDRWLPL]DURVHXSURFHVVRSURGXWLYRD&RPSDQKLDGLVS}HGHUHFXUVRVWHFQRORJLDHSUiWLFDVGH
JHVWmR H DWHQGLPHQWR DR FOLHQWH TXH SURPRYHP SHUIRUPDQFH RSHUDFLRQDO H H[SHULrQFLD SRVLWLYD DRV VHXV
FOLHQWHVHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPVH

Gestão de desempenho
$&RPSDQKLDUHDOL]DPRQLWRUDPHQWRGRGHVHPSHQKRGDVRSHUDo}HVSRUPHLRGHDQiOLVHVFUtWLFDVSHULyGLFDV
FRPYLVXDOL]DomRGRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDDOpPGHSODQRVGH
DomR SUHYHQWLYRV H FRUUHWLYRV 2V GDVKERDUGV SHUPLWHP JHUHQFLDPHQWR H WRPDGD GH GHFLVmR UiSLGD H
EDVHDGDHPGDGRVSDUDGHQWUHRXWUDVLQLFLDWLYDV L GLVFXWLUTXHVW}HVLPSRUWDQWHVWUD]LGDVSHORVJHVWRUHV
GD &RPSDQKLD LL  DYDOLDomR VHPDQDO GH .3,V H HVWDEHOHFLPHQWR GH SODQRV GH DomR SDUD DXPHQWR GRV
LQGLFDGRUHVGHSURGXWLYLGDGHH LLL UHXQL}HVPHQVDLVGHHTXLSHVSDUDWUDWDUTXHVW}HVGHUHODFLRQDPHQWRFRP
DVRSHUDGRUDVGHVD~GH

Gestão/ Governança do Corpo Clínico
$&RPSDQKLDPRQLWRUDDSHUIRUPDQFHGRFRUSRFOtQLFRDOLDGRjJHVWmRHSODQRVHVWUDWpJLFRVGHVGH
(PD&RPSDQKLDDPSOLRXRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHVSHFtILFRSDUDRFRUSRFOtQLFRHIRLJUDGXDOPHQWH
LQWHJUDQGR PDLV HTXLSHV PpGLFDV KRMH PDLV GH  FRP DQiOLVH FUtWLFD GH GHVHPSHQKR WULPHVWUDO $
&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHHVWDDomRUHSUHVHQWRXXPLQRYDomRQDiUHDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVTXHIH]R
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0DWHU 'HL VHU UHIHUrQFLD HP JRYHUQDQoD FOtQLFD 2 HQYROYLPHQWR GR PpGLFR QD JHVWmR LQFHQWLYDGR QHVWH
SODQHMDPHQWRIRUQHFHSHUFHSo}HV~WHLVHUHVSRVWDVUiSLGDVSDUDPHOKRUDUDHILFLrQFLDHRQtYHOGHVHUYLoR
GR0DWHU'HL

+RMHD&RPSDQKLDPDQWpPSURJUDPDVSHUPDQHQWHVGHTXDOLGDGHFRPDYDOLDomRSHULyGLFDGRGHVHPSHQKR
GRFRUSRFOtQLFRFRPR

•
&RPLWr GH DQiOLVH FOtQLFD FUtWLFD 5HXQL}HV PHQVDLV FRP PpGLFRV H JHVWRUHV SDUD GLVFXWLU FDVRV
FOtQLFRVFUtWLFRVHVSHFtILFRVHJHUHQFLDU6/$V
•
5HXQL}HV WpFQLFDV LQGLYLGXDLV 5HXQL}HV LQGLYLGXDLV WULPHVWUDLV FRP PpGLFRV SDUD GLVFXWLU RV
UHVXOWDGRVFOtQLFRVHIRUQHFHUIHHGEDFNVREUHVHXV.3,V ,QGLFDGRUHV&KDYHGH3HUIRPDQFH 


Gestão de filas para atendimento a pacientes

$ &RPSDQKLD SRVVXL VLVWHPD GH PRQLWRUDPHQWR DWUDYpV GDV VHQKDV TXH RV SDFLHQWHV UHFHEHP HQTXDQWR
DJXDUGDPRDWHQGLPHQWRRTXDOSHUPLWHPRQLWRUDURIOX[RGHFOLHQWHVQDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRHDGRomR
GHPHGLGDVSDUDUHGXomRGRWHPSRGHHVSHUDSDUDRDWHQGLPHQWR

Gestão da Satisfação de pacientes
$&RPSDQKLDSRVVXLXPVLVWHPDRQOLQHGHJHUHQFLDPHQWRGDVDWLVIDomRGRVSDFLHQWHVFDSD]GHPHGLURJUDX
GHVDWLVIDomRHPWRGDVDVXQLGDGHVHHPWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVR(VVHVLVWHPDGHVGHDEULOGH
XWLOL]DDPHWRGRORJLDRIHUHFLGDSHOD7UDFNVDOH 1HW3URPRWHU6FRUH136 SDUDPRQLWRUDUDH[SHULrQFLDGH
VHXVFOLHQWHVHPGLYHUVDViUHDVGHDWHQGLPHQWR2LQGLFDGRUPHQVXUDDHYROXomRGDVDWLVIDomRGRS~EOLFR
TXHUHVSRQGHjSHVTXLVDHQYLDGDYLDVPVHRXHPDLO
Gestão dos Custos

$ &RPSDQKLD p FRPSURPHWLGD FRP LQYHVWLPHQWRV HP JHVWmR GH FXVWRV H GHVHQYROYLPHQWR GH SURFHVVRV
UHDOL]DQGRHVWHFRQWUROHSRUPHLRGR&RPLWrGH$QiOLVH&UtWLFDGR&RPLWrGH3URGXWLYLGDGHHGR&RPLWrGH
5HFHLWDH*ORVDVDFRPSDQKDPDVSULQFLSDLVPpWULFDVRSHUDFLRQDLVSHULRGLFDPHQWH

2&RPLWrGH$QiOLVH&UtWLFDpUHDOL]DGRHPQtYHLV VXSHUYLVRUHVHJHVWRUHVVXSHULQWHQGHQWHVHGLUHWRULD 
FRPJHVWRUHVHSHVVRDVGHGLVWLQWDViUHDVSDUDGLVFXWLUDVVXQWRVFUtWLFRV

2&RPLWrGHSURGXWLYLGDGHVHUH~QHVHPDQDOPHQWHFRPRIRFRHPJHVWmRGHSHVVRDOVHPSUHEXVFDQGR
DWUHODUSODQRVGHDomRRXLQGLFDGRUHVSDUDFRQWUDWDo}HV

2 &RPLWr GH 5HFHLWD H *ORVD p IHLWR PHQVDOPHQWH FRP D GLUHWRULD SDUD GLVFXWLU TXHVW}HV UHODFLRQDGDV D
UHFHLWDHUHODo}HVFRPDVRSHUDGRUDVGHVD~GH

Portal do cliente

2FOLHQWHGD&RPSDQKLDFRQWDFRPR3RUWDOGR&OLHQWH1HOHpSRVVtYHODJHQGDUH[DPHVFRQVXOWDVHYHULILFDU
RV UHVXOWDGRV RQOLQH GH H[DPHV GH LPDJHP $OpP GH RWLPL]DU R WHPSR H SURSRUFLRQDU PDLV FRQIRUWR D
IHUUDPHQWDUH~QHWRGRVRVH[DPHVUHDOL]DGRVSHORFOLHQWHFDGDVWUDGRRTXHSHUPLWHRFRPSDUWLOKDPHQWRGRV
GDGRVHPTXDOTXHUOXJDUHDTXDOTXHUPRPHQWR
Telemedicina
20LQLVWpULRGD6D~GHSHUPLWLXDUHDOL]DomRGHDWHQGLPHQWRPpGLFRDWUDYpVGH7HOHPHGLFLQD 3RUWDULD06Q
 GXUDQWHRHVWDGRGH(PHUJrQFLDHP6D~GH3~EOLFDGH,PSRUWkQFLD1DFLRQDOHPGHFRUUrQFLDGD
LQIHFomR KXPDQD SHOR QRYR &RURQDYtUXV 3RUWDULD 06 Q   TXH VH HQFRQWUD HP HVWDGR GH
WUDQVPLVVmRFRPXQLWiULDHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDO 3RUWDULD06Q 3RVWHULRUPHQWHIRLSXEOLFDGD
D/HLGLVSRQGRVREUHRXVRGD7HOHPHGLFLQDGXUDQWHDFULVHFDXVDGDSHORQRYR&RURQDYtUXV
TXHHVWDEHOHFHTXHDSUHVWDomRGHVHUYLoRSRUHVVDIHUUDPHQWDGHYHVHJXLURVPHVPRVSDGU}HVQRUPDWLYRV
H pWLFRV XVXDLV GR DWHQGLPHQWR SUHVHQFLDO 1HVVH PRPHQWR GH SDQGHPLD D 5HGH 0DWHU 'HL GH 6D~GH
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WDPEpPFRPHoRXDGLVSRQLELOL]DUXPDSODWDIRUPDGH7HOHPHGLFLQDTXHFRQVLVWHHPXPVLVWHPDHOHWU{QLFR
RQOLQHGHDWHQGLPHQWRQRTXDOXWLOL]DPHLRVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHFRPXQLFDomRFRPIHUUDPHQWDGH
DJHQGDPHQWR RQOLQH GH FRQVXOWDV FRQWDWR FRP SDFLHQWHV SRU YLGHRFRQIHUrQFLD SURQWXiULR HOHWU{QLFR
PRGHORV GH 7HUPRV GH &RQVHQWLPHQWR /LYUH H (VFODUHFLGR 7&/(  SHGLGRV GH H[DPHV DWHVWDGRV H
SUHVFULo}HV 7RGDV DV LQIRUPDo}HV GD FRQVXOWD VHUmR GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGDV QR SURQWXiULR GR SDFLHQWH
VHJXLQGRDV5HVROXo}HV1RUPDWLYDVGR&)0Q~PHURVH
Tecnologia da informação
$iUHDGD7HFQRORJLDGD,QIRUPDomRVXSRUWDWRGDVjViUHDVSRVVLELOLWDQGR

•
*RYHUQDQoDFOtQLFD,QWHJUDomRGHVLVWHPDVGHDSRLRjGHFLVmRFOtQLFDHOHDUQLQJH%,FOtQLFR
3RVVLELOLWD R FRQWUROH GH LQWHUDo}HV PHGLFDPHQWRVDV H WUD] PDLV VHJXUDQoD QD DGPLQLVWUDomR GH
PHGLFDPHQWRV
•
9DOLGDomRGHSUHVFULomR0DQWpPRXVXiULRDGYHUWLGRVREUHSRVVtYHLVLQWHUFRUUrQFLDVTXHLQWHUILUDP
QRWUDWDPHQWRGRSDFLHQWH
•
3URWRFRORV DVVLVWHQFLDLV DXWRPDWL]DGRV JDUDQWLQGR XP VXSRUWH jV GHFLV}HV FOtQLFDV EDVHDGDV HP
HYLGrQFLDV
Acreditação da qualidade e segurança dos pacientes: $ &RPSDQKLD p D ~QLFD SODWDIRUPD KRVSLWDODU
EUDVLOHLUD FRP WRGDV DV XQLGDGHV FHUWLILFDGDV SHOD DFUHGLWDomR -&, -RLQW &RPPLVVLRQ ,QWHUQDWLRQDO 
FHUWLILFDomR PXQGLDO GR PDLV DOWR QtYHO TXH FHUWLILFDP RV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV TXH YLVDP j TXDOLGDGH
VHJXUDQoDGRVSDFLHQWHVHPHOKRULDFRQWtQXD
Gestão de recursos e suprimentosFRQWUROHJHUDOGRVDWLYRVGDFRPSDQKLDYLVDQGRDOWDGLVSRQLELOLGDGHH
FRQWUDWRVFRPHUFLDLVGHDTXLVLo}HVHLQVXPRVTXHFDSWXUDPJDQKRVGHHVFDODSHODIRUoDGHQHJRFLDomRGD
&RPSDQKLD
Planejamento estratégico e orçamentárioD&RPSDQKLDUHDOL]DDQXDOPHQWHVHXSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFR
TXHUHVXOWDQRRUoDPHQWRHLQGLFDGRUHVGRH[HUFtFLRVHJXLQWH2RUoDPHQWRGD&RPSDQKLDpIHLWDFRPEDVH
QDPHWRGRORJLDEDVH
Excelência em atendimento ao paciente
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD H[SHULrQFLD SRVLWLYD GRV SDFLHQWHV QDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD
&RPSDQKLDpXPHOHPHQWRHVVHQFLDOSDUDRVXFHVVRGD&RPSDQKLDQRFXUWRHORQJRSUD]RHSDUDDLGHQWLGDGH
FRUSRUDWLYD H LQVWLWXFLRQDO GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 8PD GDV SULQFLSDLV DWULEXLo}HV GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDpHVWUXWXUDUVXDVRSHUDo}HVYLVDQGRH[FHOrQFLDQRDWHQGLPHQWRDRSDFLHQWHHPEXVFDGHVXD
VDWLVIDomR $ HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GD &RPSDQKLD SHUPLWH TXH VXD HTXLSH VH FRQFHQWUH HP RIHUHFHU
VHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHVGRPDLVDOWRQtYHO

$&RPSDQKLDRSHUDLQVWDODo}HVPpGLFDVpremiumHPSUHJDDOJXQVGRVSULQFLSDLVSURILVVLRQDLVPpGLFRVGR
SDtVHpFDSD]GHDOFDQoDUyWLPRVUHVXOWDGRVSDUDRVVHXVSDFLHQWHV SDUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHUHVXOWDGRV
FOtQLFRVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD 6XDVXQLGDGHVVmRUHIHUrQFLDHPDOWDFRPSOH[LGDGH
QR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV H UDSLGDPHQWH VH HVWDEHOHFHUDP FRPR SDGUmR HP WHUPRV GH LQRYDomR H
TXDOLGDGH (P  DSyV GXDV GpFDGDV GH VXFHVVR R +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6DQWR $JRVWLQKR WRUQRXVH R
SULPHLUR KRVSLWDO QR PXQGR D FRQTXLVWDU D FHUWLILFDomR 1,$+2 1DWLRQDO ,QWHJUDWHG $FFUHGLWDWLRQ IRU
+HDOWKFDUH2UJDQL]DWLRQV IRUDGRV(VWDGRV8QLGRVFHUWLILFDGRLQWHUQDFLRQDOXVDGRSHORPRGHORGHVD~GH
DPHULFDQRVHQGRWDPEpPRSULPHLURGDFDSLWDOPLQHLUDHXPGRVSULPHLURVQR%UDVLODDOFDQoDUR&HUWLILFDGR
GH ([FHOrQFLD 1tYHO  GD 2UJDQL]DomR 1DFLRQDO GH $FUHGLWDomR ± 21$ $ &RPSDQKLD p KRMH D ~QLFD
SODWDIRUPDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHVD~GHQR%UDVLOFRPWRGRVRVKRVSLWDLVGHVXDUHGHFHUWLILFDGRVSHOD
-&, -RLQW &RPPLVVLRQ ,QWHUQDWLRQDO  R SULQFLSDO FUHGHQFLDPHQWR QR kPELWR JOREDO VREUH D VHJXUDQoD H D
TXDOLGDGHGHVHXVVHUYLoRVGHVD~GHFHUWLILFDomRTXHDSHQDVKRVSLWDLVQR%UDVLOSRVVXHPWHQGRVLGRD
SULPHLUD&RPSDQKLDDREWHUDFHUWLILFDomRQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVDLQGDHP$EDL[RVHJXHPDV
SULQFLSDLVFHUWLILFDo}HVGD&RPSDQKLD
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$VDWLVIDomRGRVSDFLHQWHVpXPUHIOH[RGDLPSOHPHQWDomRGHXPDHVWUDWpJLDDVVHUWLYDUHVXOWDQGRHPXPD
FRQVWDQWH PHOKRUD RSHUDFLRQDO 2 0DWHU 'HL p FRPSURPHWLGR FRP LQYHVWLPHQWRV HP JHVWmR GH FXVWRV H
GHVHQYROYLPHQWRGHSURFHVVRVEHPHVWUXWXUDGRVFRPRXVRGHGDVKERDUGVGHJHVWmRDOLDGRVD&RPLWrVGH
$QiOLVHV *HUDO 3URGXWLYLGDGH H 5HFHLWD H *ORVDV QRV TXDLV GLVFXWHPVH H DFRPSDQKDP DV SULQFLSDLV
PpWULFDVGD&RPSDQKLDYLVDQGRJDUDQWLUH[FHOrQFLDRSHUDFLRQDO
Plataforma digital

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD SODWDIRUPD GLJLWDO TXH VH EDVHLD HP WUrV SLODUHV L  JHVWmR DVVLVWHQFLDO TXH p
UHODWLYR DR PRQLWRUDPHQWR GH LQGLFDGRUHV FOtQLFRV H GR FRUSR FOtQLFR D ILP GH JDUDQWLU VHUYLoRV GH DOWD
TXDOLGDGHSDUDQRVVRVSDFLHQWHV LL H[SHULrQFLDGRSDFLHQWHVHPSUHEXVFDQGRSHODPHOKRULDGDTXDOLGDGH
GHQRVVRDWHQGLPHQWRH LLL LQWHJUDomRGHVLVWHPDVGHJHVWmRTXHSHUPLWHWRGDDFRPXQLFDomRVLVWrPLFDH
DQiOLVH GH GDGRV SDUD WRPDGD GH GHFLV}HV PDLV DVVHUWLYDV 2V WUrV SLODUHV DVVLVWLGRV SRU SHVVRDV
GHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRHSURFHVVRVLQWHUQRVEHPGHILQLGRVSHUPLWHPHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOGRPRGHOR
GHJHVWmR
Iniciativas ambientais e sociais

$&RPSDQKLDSUH]DSHODFRQVFLrQFLDDPELHQWDOHSRULVVRHODHPSUHJDLQLFLDWLYDVSDUDDUHGXomRGRFRQVXPR
GHUHFXUVRVQDWXUDLV7RGRVRV+RVSLWDLVGD5HGH0DWHU'HLGH6D~GHDWXDPFRPSUiWLFDVGHVXVWHQWDELOLGDGH
DPELHQWDOYLVDQGRRFRQVXPRFRQVFLHQWHHYLWDQGRRGHVSHUGtFLRGHiJXDHGHHQHUJLDHOpWULFD$LQLFLDWLYD
WHYH LQtFLR HP  H FRQWD FRP LQGLFDGRUHV GH FRQVXPR SRU SDFLHQWHGLD TXH VmR DQDOLVDGRV H
DSUHVHQWDGRVWRGRVRVPHVHV


3DUD DOFDQoDU ERQV UHVXOWDGRV VmR SURPRYLGDV FDPSDQKDV VLVWHPiWLFDV SDUD LQFHQWLYDU R FRQVXPR
FRQVFLHQWH FRP DWLYLGDGHV SDUD VHQVLELOL]DomR GDV HTXLSHV VXEVWLWXLomR GH HTXLSDPHQWRV FRP EDL[D
HILFLrQFLD HQHUJpWLFD FRPLVVLRQDPHQWR GR VLVWHPD GH DUFRQGLFLRQDGR H SURJUDPDomR KRUiULD GRV
HTXLSDPHQWRV


$OpP GHVVHV DLQGD p IHLWD D SDUDPHWUL]DomR GH WHPSHUDWXUDV GH FRQIRUWR VXEVWLWXLomR GH OkPSDGDV
FRQYHQFLRQDLVSRUOHGLQVWDODomRGHVHQVRUHVGHSUHVHQoDHPiUHDVFRPXQVUHDSURYHLWDPHQWRHQHUJpWLFR
SDUD DTXHFLPHQWR GH iJXD GHVHQYROYLPHQWR GH VLVWHPD GH UHDSURYHLWDPHQWR GH iJXD LQVWDODomR GH
UHGXWRUHVGHYD]mRGHiJXDHPWRUQHLUDVHFULDomRGHIOX[RGLIHUHQFLDGRSDUDDWHQGLPHQWRGHYD]DPHQWRV





534
PÁGINA: 128 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

(PUHODomRjHVWUXWXUDRVSUpGLRVGR0DWHU'HL&RQWRUQRH0DWHU'HL%HWLP&RQWDJHPIRUDPFRQVWUXtGRV
FRP PRGHUQDV WpFQLFDV GH DUTXLWHWXUD H HQJHQKDULD FRP R REMHWLYR GH JDUDQWLU D HILFLrQFLD HQHUJpWLFD H
UHGX]LURLPSDFWRQRPHLRDPELHQWH


&RPRVWUDEDOKRVGHFRQVFLHQWL]DomRSDUDDUHGXomRGRFRQVXPRGHiJXDHHQHUJLDQRV+RVSLWDLVGD5HGH
0DWHU'HLGHDIRLQRWDGDXPDUHGXomRGHQRFRQVXPRGHiJXDHQRFRQVXPRGH
HQHUJLD


3RVVXtPRV WDPEpP XPD VpULH GH LQLFLDWLYDV YROWDGDV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR VRFLDO (P  H 
DSRLDPRVSURMHWRVTXHYLVDPVREUHWXGRHVWLPXODUDIRUPDomRGHXPDVRFLHGDGHSDFtILFDHLQFOXVLYD
DSRLDQGRRVTXHDWXDPHPSUROGDFXOWXUDGDSD]HGDUHGXomRGDVGHVLJXDOGDGHVLPSDFWDQGRPDLVGH
PLOSHVVRDV1RPHVPRSHUtRGRSDUWLFLSDPRVGHSURMHWRVFXOWXUDLVHHVSRUWLYRVTXHEHQHILFLDUDPHPVHX
FRQMXQWRPDLVGHPLOSHVVRDV1RVHJPHQWRFXOWXUDORVSURMHWRVFRQWHPSODUDPXPFRQMXQWRGHDo}HV
FRPR SDOHVWUDV FDSDFLWDo}HV WUHLQDPHQWRV HQWUH RXWURV 1R HVSRUWH RV SURMHWRV FRP SULQFLSDOPHQWH
DWOHWLVPR Y{OHL H MXG{ HQYROYHUDP GLIHUHQWHV IDL[DV HWiULDV H UHDOLGDGHV VRFLRHFRQ{PLFDV H WDPEpP
GHVHQYROYHPRVSDUFHULDVFRPHVFRODVHLQVWLWXLo}HVTXHDPSOLDUDPRDOFDQFHGDVLQLFLDWLYDV

$GLFLRQDOPHQWH WDPEpP UHDOL]DPRV FDPSDQKDV FRQWUD R FkQFHU RIHUHFHQGR FRQVXOWDV H H[DPHV
RQFROyJLFRVJUDWXLWRVYLVDQGRjSUHYHQomRHGLDJQyVWLFRSUHFRFHGRVFkQFHUHVPDLVLQFLGHQWHVHPKRPHQV
HPXOKHUHVGHSUyVWDWDHPDPDUHVSHFWLYDPHQWH$RWRGRPDLVGHSHVVRDVIRUDPEHQHILFLDGDVFRP
HVVHSURMHWR

Fontes de Receita

$UHFHLWDDXIHULGDSRUKRVSLWDLVSULYDGRVGHSHQGHPGLUHWDPHQWHGRQtYHOGHRFXSDomRKRVSLWDODUGRYROXPH
H HVSHFLDOLGDGH GH SURFHGLPHQWRV UHDOL]DGRV H GDV WDULIDV FREUDGDV SHORV VHUYLoRV PpGLFR KRVSLWDODUHV
SUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLD'DGRTXHDJUDQGHPDLRULDGRVSDFLHQWHVDWHQGLGRVQDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLD
SRVVXHP SODQR GH VD~GH XPD SDUFHOD VLJQLILFDWLYD GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD GR 0DWHU 'HL GHFRUUH GH
SDJDPHQWRVIHLWRVSRUFRPSDQKLDVRSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVDXWRJHVW}HVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGH
VD~GH

$LQFOXVmRGDUHGHGHDWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDMXQWRDGHWHUPLQDGDVRSHUDGRUDVGHVD~GHQmRJDUDQWHP
DOWRV QtYHLV GH RFXSDomR GH OHLWRV KRVSLWDODUHV RX XP DOWR YROXPH QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV PpGLFRV 'D
PHVPDIRUPDFRPRDPDLRULDGRFRUSRFOtQLFRGHPpGLFRVTXHIRUQHFHVHUYLoRVQDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWR
GD &RPSDQKLD VmR SURILVVLRQDLV DXW{QRPRV HOHV QmR SUHFLVDP QHFHVVDULDPHQWH UHGLUHFLRQDU VHXV
SDFLHQWHVDVHUHPDWHQGLGRVSHOD&RPSDQKLD3RUWDQWRRVXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHHPJUDQGHSDUWH
GDTXDOLGDGHGRVHUYLoRRIHUHFLGRTXHDOLDGRjLQIUDHVWUXWXUDGLIHUHQFLDGDGDFRPSDQKLDJHUDPDWUDWLYLGDGHV
SDUD+RVSLWDO0DWHU'HLSHUDQWHVHXVFOLHQWHVVHQGRTXHFDSDFLGDGHGHQHJRFLDomRGRVFRQWUDWRVFRPHUFLDLV
FRPRSHUDGRUDVGHVD~GHHHPSUHVDVTXHIRUQHFHPVHJXURVD~GHDVHXVHPSUHJDGRVVmRIXQGDPHQWDLV
SDUD REWHQomR GH XPD UHQWDELOLGDGH DGHTXDGD H LQFUHPHQWDU D DWUDWLYLGDGH GRV SDFLHQWHV EHP FRPR GR
Q~PHUR H GD H[FHOrQFLD GRV PpGLFRV DXW{QRPRV TXH ID]HP XVR GDV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD SDUD D
SUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRVHDWHQGLPHQWRDVHXVSDFLHQWHV

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHSUHVHQWDWLYLGDGHQDVUHFHLWDVEUXWDVGD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


















3URYHGRUHVGH3ODQRVGH6D~GHHDXWRJHVW}HV
3DFLHQWHVVHPSODQRGHVD~GH
2XWURV
7RWDO
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3URYHGRUHVGH3ODQRVGH6D~GH

2SHUDGRUDVGHVD~GHLQFOXLQGRFRPSDQKLDVGHVHJXURSULYDGRHFRPSDQKLDVTXHIRUQHFHPVHJXURVDVHXV
HPSUHJDGRV RIHUHFHP DRV VHXV UHVSHFWLYRV VHJXUDGRV DFHVVR j VXD UHGH GH FUHGHQFLDPHQWR 7DLV
SURYHGRUHVSULYDGRVGHSODQRVGHVD~GHUHDOL]DPSDJDPHQWRVSHORVVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHVXWLOL]DGRV
SHORV LQGLYtGXRV VHJXUDGRV QDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWRV FUHGHQFLDGDV GH DFRUGR FRP RV WHUPRV H
FRQGLo}HVSUHYLVWRVQRFRQWUDWRFHOHEUDGRHQWUHRVSURYHGRUHVSULYDGRVGHSODQRVGHVD~GHHRVSUHVWDGRUHV
GHVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHV$LQGDWDLVLQGLYtGXRVSRGHPRXQmRVHUHPUHHPEROVDGRVDGHSHQGHUGR
WLSR GH SODQR GH VD~GH GR TXDO p VHJXUDGR FDVR YHQKDP D XWLOL]DU SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV PpGLFR
KRVSLWDODUHVIRUDGDUHGHFUHGHQFLDGDGRVUHVSHFWLYRVSODQRVGHVD~GH(PERUDDVGHVSHVDVFRPDXWLOL]DomR
GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV PpGLFRV IRUD GD UHGH FUHGHQFLDGD GRV SODQRV GH VD~GH VHMD SDVVtYHO GH
UHHPEROVR JHUDOPHQWH RV SDFLHQWHV SUHIHUHP XWLOL]DU SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV PpGLFR KRVSLWDODUHV
FUHGHQFLDGRVHPVHXVUHVSHFWLYRVSODQRVGHVD~GHHYLWDQGRSRUWDQWRFXVWRVDGLFLRQDLVHDQHFHVVLGDGH
GH VROLFLWDU R UHHPEROVR 3RUWDQWR p LPSRUWDQWH TXH D &RPSDQKLD PDQWHQKD XP VyOLGR H GXUDGRXUR
UHODFLRQDPHQWRFRPDVSULQFLSDLVRSHUDGRUDVGHVD~GHQDVUHJL}HVHPTXHDWXDGHIRUPDDDVVHJXUDUTXH
D&RPSDQKLDVHMDHVHPDQWHQKDFUHGHQFLDGDMXQWRDHVWDVRSHUDGRUDVGHVD~GHGHIRUPDDJHUDUIOX[RGH
SDFLHQWHVSDUDD&RPSDQKLD


L 5HODFLRQDPHQWRFRP3URYHGRUHVGH3ODQRVGH6D~GH

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D VXD UHSXWDomR FRPR SUHVWDGRUD premium GH VHUYLoRV PpGLFR KRVSLWDODUHV D
SHUPLWLX TXH IRVVH FDSD] GH PDQWHU XP VyOLGR H GXUDGRXUR UHODFLRQDPHQWR FRP GLYHUVRV SURYHGRUHV GH
SODQRVGHVD~GHQR%UDVLOWDLVFRPR$OOLDQ]$PLO%DFHQ%UDGHVFR&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO&DUH3OXV
&DVVL&RSDVV)&$6D~GH*ROGHQ&URVV,3606XO$PpULFD9DOHHQWUHGLYHUVRVRXWURV

20DWHU'HLSRVVXLXPSRVLFLRQDPHQWRGLIHUHQFLDGRQDUHJLmRVHQGRXPDUHIHUrQFLDGHTXDOLGDGHSDUDRV
SDFLHQWHV (P YLUWXGH GLVVR JUDQGH SDUWH GRV SDFLHQWHV GDV SULQFLSDLV RSHUDGRUDV QmR YHUWLFDOL]DGDV GH
0LQDV *HUDLV YmR DR 0DWHU 'HL SHOR PHQRV XPD YH] DR DQR 2 JUiILFR DEDL[R PRVWUD R SHUFHQWXDO GRV
EHQHILFLiULRV GDV  SULQFLSDLV RSHUDGRUDV QmR YHUWLFDOL]DGDV GH SODQRV GH VD~GH GH 0LQDV *HUDLV TXH
FRPSDUHFHUDPDRPHQRVXPDYH]HPQR0DWHU'HLFRQVLGHUDQGRDDEUDQJrQFLDGRPXQLFtSLRGH%HOR
+RUL]RQWHVXDUHJLmRPHWURSROLWDQDEHPFRPRQRHVWDGRGH0LQDV*HUDLV

3HUFHQWXDOGHEHQHILFLiULRVSRUUHJLmRTXHIRUDPDRPHQRVXPDYH]QR0DWHU'HLHP



Fonte: AHNS e Companhia


2V FRQWUDWRV FRPHUFLDLV VmR FHOHEUDGRV H QHJRFLDGRV LQGLYLGXDOPHQWH HP UHODomR D FDGD XQLGDGH GH
DWHQGLPHQWRHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHQHJRFLDUFRQWUDWRVIDYRUiYHLVFRPDVFRPSDQKLDVRSHUDGRUDV
VHJXUDGRUDVDXWRJHVW}HVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHDIHWDVLJQLILFDWLYDPHQWHDVUHFHLWDVHRV
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD 2V FRQWUDWRV FRP DV RSHUDGRUDV
VHJXUDGRUDV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH WrP SUD]R LQGHWHUPLQDGR H JHUDOPHQWH SRGHP VHU
UHVFLQGLGRV SRU TXDOTXHU GDV SDUWHV DSyV XPD QRWLILFDomR SUpYLD FXMR SUD]R YDULD SRU RSHUDGRUD VHP
QHQKXPDSHQDOLGDGH
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$V FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH VmR REULJDGDV SRU OHL D
VXEPHWHUj$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU $16 RSHGLGRGHFDQFHODPHQWRGHTXDOTXHUFRQWUDWR
HDSUHVHQWDUSUHVWDGRUGHVHUYLoRVXEVWLWXWRSDUDREWHUDDSURYDomRGD$16$VWD[DVGHUHDMXVWHGHVVHV
FRQWUDWRV JHUDOPHQWH VmR QHJRFLDGDV DQXDOPHQWH H DV FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H
DGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHJHUHPGHIRUPDDJUHVVLYDRVQtYHLVGHUHHPEROVRHFRQWUROHGHFXVWRV

LL 5HFHLWDGHFRUUHQWHGH3URYHGRUHVGH3ODQRVGH6D~GH

2VUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHVXDJHUDomRGHIOX[RGHFDL[DSRGHPYDULDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
DGHSHQGHUGDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPQHJRFLDUHPWHUPRVIDYRUiYHLVDVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR
SHODSUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHV

$PDLRUSDUWHGRVFRQWUDWRVFRPHUFLDLVGD&RPSDQKLDVHJXHRPRGHORSXURGH³WD[DSRUVHUYLoR´EHPFRPR
SRUFREUDQoDVHUHHPEROVRVUHJXODGRVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVFRPDVFRPSDQKLDV
RSHUDGRUDVVHJXUDGRUDVHDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHHFRPEDVHQDVOLVWDVGHSUHoRVGHUHIHUrQFLD
SDUDPDWHULDLVHPHGLFDPHQWRVKRVSLWDODUHVDWXDOL]DGRVFRQWLQXDPHQWHSHORVUHVSHFWLYRVIRUQHFHGRUHV

&RQWXGR Ki XPD WHQGrQFLD GH PHUFDGR SDUD D LPSODQWDomR GH QRYRV PRGHORV GH UHPXQHUDomR 1HVVH
DVSHFWR PDLV UHFHQWHPHQWH D &RPSDQKLD QHJRFLRX FRP RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH VHJXUDGRUDV
PHGLFLQD GH JUXSR H DXWR JHVW}HV RXWUDV PRGDOLGDGHV GH FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV WDLV FRPR
SDJDPHQWRV SRU GLiULDV JOREDLV SRU DFRPRGDo}HV SDFRWHV FLU~UJLFRV SDFRWHV GH SURQWR DWHQGLPHQWR H
SDFRWHV GH 2QFRORJLD SRU GRHQoD $ ILP GH L  FULDU XPD UHODomR GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH ULVFRV FRP D
RSHUDGRUD LL DXPHQWDUDWUDQVSDUrQFLDGRSURFHVVRGHFREUDQoDH LLL DXPHQWDUDSUHYLVLELOLGDGHGHIOX[RV
GHFDL[DIXWXURV

2SDJDPHQWRSRUSDFRWHVVHJXHXPYDORUSUpHVWDEHOHFLGRHDFRUGDGRHQWUHD&RPSDQKLDHRVSURYHGRUHV
GHSODQRVGHVD~GHDVVXPLQGRTXHRVSURFHGLPHQWRVHQWmRUHDOL]DGRVVLJDPXPYDORUSUpGHILQLGR&DVRR
SURFHGLPHQWRVHWRUQHPDLVFRPSOH[RHWHQKDRVHXHVFRSRDPSOLDGRSRUUD]}HVSUHYLVWDVHPFULWpULRVGH
H[FOXVmRRVSURYHGRUHVGHSODQRVGHVD~GHVmRREULJDGRVDUHHPEROVDUD&RPSDQKLDGRVFXVWRVDGLFLRQDLV
HPUHODomRDRSURFHGLPHQWRFLU~UJLFRLQWHUQDomRPHGLFDomRRXPDWHULDLVXWLOL]DGRV7DLVFXVWRVDGLFLRQDLV
QmRSUHYLVWRVVmRFREUDGRVHUHHPEROVDGRVFRPEDVHQRPRGHOR³IHHIRUVHUYLFH´

1RFDVRGHGLiULDVSDUDLQWHUQDo}HVRXDGPLVV}HVHPUHODomRDGHWHUPLQDGRVSURFHGLPHQWRVPpGLFRVR
SURYHGRUGHSODQRGHVD~GHUHHPEROVDD&RPSDQKLDFRPEDVHQRWHPSRGHLQWHUQDomRGRSDFLHQWH2YDORU
GH WDLV GLiULDV YDULD GH DFRUGR FRP R WLSR GH DWHQGLPHQWR H D XWLOL]DomR GH GHWHUPLQDGDV XQLGDGHV GD
&RPSDQKLDFRPRSRUH[HPSOR8QLGDGHVGH7UDWDPHQWR,QWHQVLYRRX&HQWURVGH7HUDSLD,QWHQVLYD3DUD
HVWHPRGHORGHFREUDQoDVHJXHDPHVPDGLUHWUL]GHFREUDQoDGHSDFRWHVH[LVWHPFULWpULRVGHH[FOXVmRQD
FREUDQoD WDLV FRPR XWLOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWR YDORU H[DPHV H[FHSFLRQDLV H RXWURV TXH VHUmR
SDJRVQRPRGHOR³IHHIRUVHUYLFH´

LLL $XWRUL]DomRSUpYLDGRV3URYHGRUHVGH3ODQRVGH6D~GH

(PERUDDUHDOL]DomRGHSURFHGLPHQWRVPpGLFRVFRPXQVJHUDOPHQWHQmRUHTXHLUDPDXWRUL]DomRSUpYLDGRV
SURYHGRUHV GH SODQRV GH VD~GH SURFHGLPHQWRV PDLV FRPSOH[RV WDLV FRPR LQWHUQDomR RX SURFHGLPHQWRV
PpGLFRVFRPFXVWRVHOHYDGRVIUHTXHQWHPHQWHUHTXHUHPDXWRUL]DomRSUpYLDMXQWRDRVSURYHGRUHVGHSODQRV
GHVD~GH

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDDVDXWRUL]Do}HVSUpYLDVSDUDDUHDOL]DomRGHWDLVSURFHGLPHQWRVFRPSOH[RV
D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU UHHPEROVDGD SHORV SURYHGRUHV GH SODQRV GH VD~GH $GLFLRQDOPHQWH R
SURFHVVDPHQWRGRUHHPEROVRDRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHVHVWiVXMHLWRDXPSURFHVVR
GHDQiOLVHHUHYLVmRFULWHULRVRRTXHSRGHDWUDVDURUHHPEROVRHIHWLYRGHYLGRj&RPSDQKLDSHODSUHVWDomR
GHWRGRVRVVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHV

(PJHUDODQWHVTXHD&RPSDQKLDHQYLHDVXDIDWXUDDRVSURYHGRUHVGHSODQRVGHVD~GHHPGHFRUUrQFLDGD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRKRVSLWDODUHVDRVVHXVSDFLHQWHVFREHUWRVSHORSODQRGHVD~GHD&RPSDQKLD
DSUHVHQWD DR SURYHGRU GH SODQRV GH VD~GH XPD VpULH GH GRFXPHQWRV FRP D GHVFULomR GHWDOKDGD GRV
SURFHGLPHQWRVPpGLFRVDVHUHPUHDOL]DGRVHRVUHVSHFWLYRVFXVWRV(PVHJXLGDRSURYHGRUGHSODQRVGH
VD~GHUHDOL]DXPDGHWDOKDGDDQiOLVHGRVGRFXPHQWRVDSUHVHQWDGRVHFDVRQHFHVViULRVROLFLWDLQIRUPDo}HV
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DGLFLRQDLVGHIRUPDDGHILQLURYDORUGRUHHPEROVRFRQIRUPHRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQRFRQWUDWR
FRPHUFLDOFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLDHRSURYHGRUGHSODQRGHVD~GH

5HODFLRQDPHQWRFRPDFRPXQLGDGHPpGLFD

0pGLFRV DXW{QRPRV TXH ID]HP XVR GD UHGH GH DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD SRVVXHP JUDQGH
GLVFULFLRQDULHGDGH QR SURFHVVR GH DGPLVVmR H LQWHUQDomR GH SDFLHQWHV EHP FRPR SHOD FRQGXomR H
WUDWDPHQWRGRVSDFLHQWHV&RPRUHVXOWDGRRVXFHVVRHDYDQWDJHPFRPSHWLWLYDGRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLD
GHSHQGHPHPSDUWHGRQ~PHURHGDTXDOLGDGHGRVPpGLFRVTXHWUDEDOKDPRXXWLOL]DPVHXVKRVSLWDLVHVXDV
XQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGDVSUiWLFDVGHDGPLVVmRGHSDFLHQWHVHGDGHFLVmRGRVSDFLHQWHVQDXWLOL]DomR
GRFRUSRPpGLFRGD&RPSDQKLDHDPDQXWHQomRGHERDVUHODo}HVFRPHVVHVPpGLFRV

$ PDLRULD GRV PpGLFRV TXH WUDEDOKDP RX XWLOL]DP DV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD VmR
SURILVVLRQDLV DXW{QRPRV H QmR IXQFLRQiULRV GD &RPSDQKLD &RPR WDO WDLV SURILVVLRQDLV SRGHP HVFROKHU
OLYUHPHQWHHPTXDOKRVSLWDOHXQLGDGHGHDWHQGLPHQWRHOHVGHVHMDPWUDEDOKDUDVVLPFRPRHQFDPLQKDUVHXV
SDFLHQWHV0XLWRVGRVPpGLFRVTXHWUDEDOKDPQRVKRVSLWDLVHXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDWrP
LQFHQWLYRVSDUDDDGPLVVmRHGLUHFLRQDPHQWRGHSDFLHQWHVSDUDRXWURVKRVSLWDLV

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R DOWR QtYHO GR FRUSR FOtQLFR RIHUHFLGR HP VXDV XQLGDGHV p XPD FDUDFWHUtVWLFD
IXQGDPHQWDO GD PDUFD ³0DWHU 'HL´ H GD VXD FXOWXUD FRUSRUDWLYD 'HVVD PDQHLUD D &RPSDQKLD LQYHVWH
IRUWHPHQWH SDUD DVVHJXUDU TXH PpGLFRV LQGHSHQGHQWHV WHQKDP DFHVVR D SHVVRDO GH VXSRUWH DGHTXDGR
HTXLSDPHQWRVWHFQRORJLFDPHQWHDYDQoDGRVHLQVWDODo}HVKRVSLWDODUHVTXHDWHQGDPjVQHFHVVLGDGHVGHVVHV
PpGLFRV H VHXV SDFLHQWHV 7DLV PHGLGDV IDYRUHFHP D &RPSDQKLD D PDQWHU XP VyOLGR H GXUDGRXUR
UHODFLRQDPHQWRFRPDFRPXQLGDGHPpGLFDQDVUHJL}HVHPTXHDWXD

E
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

Unidades de Atendimento

$&RPSDQKLDRSHUDDPDLRUSODWDIRUPDGHKRVSLWDLVSULYDGRVLQGHSHQGHQWHVHPQ~PHURGHOHLWRVGR(VWDGR
GH 0LQDV *HUDLV GHQWUH RV KRVSLWDLV GD $1$+3 $VVRFLDomR 1DFLRQDO GH +RVSLWDLV 3ULYDGRV  $ 5HGH
FRPSUHHQGH WUrV XQLGDGHVKRVSLWDODUHV GXDV ORFDOL]DGDVQDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWHH XPD HP
%HWLP1RLQtFLRGHLQDXJXUDUHPRVQRVVDSULPHLUDXQLGDGHKRVSLWDODUIRUDGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
TXHVHUiFRPSRVWDSRUXP+RVSLWDOHXP&HQWUR0pGLFRORFDOL]DGDQDFLGDGHGH6DOYDGRU(VWDGRGD%DKLD
(PGHGH]HPEURGHDV WUrV XQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRRSHUDFLRQDLVSRVVXtDPXPDFDSDFLGDGH
GHRIHUHFHUXPWRWDOGHOHLWRVKRVSLWDODUHVFRPOHLWRVKRVSLWDODUHVRSHUDFLRQDLVQDSRVLomRGRILQDO
GRH[HUFtFLR'XUDQWHRDQRGHDPpGLDPHQVDOGHOHLWRVKRVSLWDODUHVRSHUDFLRQDLVIRLGHOHLWRV
3DUDDVVHJXUDUDFRPSRVLomRGHXPFRUSRFOtQLFRUREXVWRQDLQDXJXUDomRMiFRQYHUVDPRVHPDSHDPRV
PpGLFRVUHVLGHQWHVQDUHJLmRGH6DOYDGRUGRVTXDLVPDLVGHMiYLHUDPHP%+FRQKHFHUDLQIUDHVWUXWXUD
HTXDOLGDGH0DWHU'HLHPYLVLWDV7DPEpPPDSHDPRVPDLVGHPpGLFRVDWXDQWHVQDVXQLGDGHVGD
5HGH 0DWHU 'HL TXH SRVVXHP YRQWDGH GH LU WUDEDOKDU QD QRVVD IXWXUD XQLGDGH HP 6DOYDGRU 3RVVXtPRV
WDPEpPGLYHUVDVLQLFLDWLYDVSDUDUHFUXWDUHFDSDFLWDURUHVWDQWHGRVFRODERUDGRUHVGDXQLGDGHIL]HPRVXPD
SDUFHULD FRP D 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR (PSUHJR H 5HQGD 6(0'(&  GH
6DOYDGRUSDUD SRUPHLRGR 6HUYLoR 0XQLFLSDO GH ,QWHUPHGLDomRGH 0mR GH 2EUD 6,00 DX[LOLDUD 5HGH
0DWHU'HLQRSURFHVVRGHVHOHomRGRVSURILVVLRQDLVTXHLUmRWUDEDOKDUQR+RVSLWDO$GLFLRQDOPHQWHIL]HPRV
XPDSDUFHULDFRPD2EUDV6RFLDLV,UPm'XOFH 26,' SDUDDSRLDUD&RPSDQKLDQRSURFHVVRGHTXDOLILFDomR
GH SURILVVLRQDLV GD iUHD GH VD~GH (P FRQWUDSDUWLGD R 0DWHU 'HL LUi DSRLDU D 26,' SDUD D REWHQomR GD
DFUHGLWDomR21$
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2PDSDDEDL[RDSUHVHQWDDORFDOL]DomRGDVQRVVDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWR







2SULQFLSDOREMHWLYRGD&RPSDQKLDpRIHUHFHUXPVHUYLoRGLIHUHQFLDGRSHUVRQDOL]DGRHKXPDQL]DGRSDUDRV
QRVVRVSDFLHQWHVHFOLHQWHV7RGDVDVXQLGDGHVVmRHTXLSDGDVFRPHTXLSDPHQWRVGHDOWDWHFQRORJLDH~OWLPD
JHUDomRFRPXPFRUSRFOtQLFRUHIHUrQFLDHPTXDOLGDGHSDUDJDUDQWLUDH[FHOrQFLDQRVHUYLoRFRPRPHOKRU
GHVIHFKRFOtQLFRSRVVtYHO3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVLQGLFDGRUHVFOtQLFRVGD&RPSDQKLDYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD2IHUHFHPRVHVVHVVHUYLoRVFRPHOHYDGDHILFLrQFLDRTXHJDUDQWHVHUPRV
ILQDQFHLUDPHQWH DFHVVtYHO WDQWR SDUD RV QRVVRV SDFLHQWHV SDUWLFXODUHV TXDQWR SDUD DV RSHUDGRUDV
)RUQHFHPRV XPD JDPD FRPSOHWD GH VHUYLoRV GH VD~GH SDUD FOLHQWHV H[WHUQRV H LQWHUQRV SDFLHQWHV
LQWHUQDGRV  FRPR SURQWRVRFRUUR H VHUYLoRV DPEXODWRULDLV GLYHUVRV WLSRV GH FLUXUJLD XQLGDGHV GH WHUDSLD
LQWHQVLYD DGXOWD SHGLiWULFD H QHRQDWDO FDUGLRORJLD UDGLRORJLD RQFRORJLD QHXURORJLD H QHXURFLUXUJLD
RUWRSHGLDREVWHWUtFLDSHGLDWULDGLDJQyVWLFRHQWUHRXWURV

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDTXDQWLGDGHGHOHLWRVKRVSLWDODUHVGLVSRQtYHLVQDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGD
&RPSDQKLD H D VXD UHSUHVHQWDWLYLGDGH HP UHODomR j TXDQWLGDGH WRWDO GH OHLWRV KRVSLWDODUHV SULYDGRV
GLVSRQtYHLVHPFDGDXPDGDVPLFURUUHJL}HVHPTXHDWXD



0LFURUUHJLmRGH%HOR+RUL]RQWH

1~PHURGHOHLWRVKRVSLWDODUHVGLVSRQtYHLVQRVHWRUGHVD~GHSULYDGR

1~PHURGHOHLWRVKRVSLWDODUHVGLVSRQtYHLVQDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLD
Market shareGD&RPSDQKLD


(PGHGH]HPEURGH












ï




 




ïOHLWRVRSHUDFLRQDLVOHLWRVMiFRQVWUXtGRVPDVQmRRSHUDFLRQDLV
)RQWH&DGDVWUR1DFLRQDOGH(VWDEHOHFLPHQWRVGH6D~GH&16


$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDVXDH[SHULrQFLDFRPSURYDGDHFDSDFLGDGHGHIRUQHFHUDRVHXFRUSRFOtQLFRXP
VXSRUWHDGHTXDGRFRPHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomR±FRPR VHLV WRPRJUDILDVFRPSXWDGRUL]DGDV
UHVVRQkQFLDV PDJQpWLFDV  XOWUDVVRQV  ER[HV GH KHPRGLiOLVH  5RE{ H GLYHUVRV RXWURV HP  GH
GH]HPEURGH±HLQVWDODo}HVKRVSLWDODUHVPRGHUQDVTXHDWHQGDPjVQHFHVVLGDGHVGHVHXVSDFLHQWHV
VHUYHPGHEDVHSDUDRGXUDGRXURUHODFLRQDPHQWRFRPRVPDLVFRQFHLWXDGRVPpGLFRVQDVUHJL}HVHPTXHD
&RPSDQKLDRSHUD
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2VHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomRDOLDGRVjPRGHUQDLQIUDHVWUXWXUDTXDOLGDGHGRFRUSRFOtQLFRHJHVWmR
DWLYDGDRSHUDomRSURSRUFLRQDPDVHXVFOLHQWHVXPDH[SHULrQFLDSHUVRQDOL]DGDTXHFRPELQDXPDHOHYDGD
UHVROXWLYLGDGHFRPDJLOLGDGHHUDSLGH]QRDWHQGLPHQWR

Utilização da rede de atendimento da Companhia
$XWLOL]DomRGDUHGHGHDWHQGLPHQWRGHKRVSLWDLVSULYDGRVHDFDSDFLGDGHGHXPKRVSLWDOSDUWLFXODUHPVH
WRUQDUOtGHUGRPHUFDGRHPTXHDWXDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGRUHFRQKHFLPHQWRSHODSRSXODomRGDVXD
PDUFDVHXSRVLFLRQDPHQWRQRVHWRUGDTXDOLGDGHGHVHXFRUSRFOtQLFRDUHGHGHRSHUDGRUDVGHSODQRVGH
VD~GHFUHGHQFLDGDVGDVHVSHFLDOLGDGHVRIHUHFLGDVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRVKRVSLWDODUHVHGHVXD
ORFDOL]DomR 2XWURV IDWRUHV WDPEpP SRGHP LPSDFWDU SRVLWLYD RX QHJDWLYDPHQWH D XWLOL]DomR GD UHGH GH
DWHQGLPHQWRGHKRVSLWDLVFRPRSRUH[HPSORFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVRHQYHOKHFLPHQWRGDSRSXODomR
RFUHVFLPHQWRGDFODVVHPpGLDHRDXPHQWRGRQ~PHURGHSHVVRDVFRPSODQRVGHVD~GHSULYDGR

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDFHUWRVDVSHFWRVRSHUDFLRQDLVQDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDQRV
SHUtRGRVLQGLFDGRV


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH















1~PHURGH+RVSLWDLVRSHUDFLRQDLV
/HLWRVKRVSLWDODUHVRSHUDFLRQDLVILQDOGRSHUtRGR 
0pGLDGHOHLWRVKRVSLWDODUHVQRDQR  


 5HSUHVHQWDRQ~PHURGHOHLWRVKRVSLWDODUHVRSHUDFLRQDLVGLVSRQtYHLVQDGDWDGRILQDOGRH[HUFtFLRSDUDDWHQGLPHQWRDRSDFLHQWH
 5HSUHVHQWDRQ~PHURPpGLRGHOHLWRVKRVSLWDODUHVRSHUDFLRQDLVGLVSRQtYHLVGXUDQWHRVPHVHVGRH[HUFtFLRSDUDDWHQGLPHQWRDRSDFLHQWH



F  FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDO L 3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV
H LL &RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

6LVWHPDGHVD~GHEUDVLOHLUR
2VLVWHPDGHVD~GHEUDVLOHLURpFDUDFWHUL]DGRSRUXPPRGHORKtEULGRGHDVVLVWrQFLDIRUPDGRSHOR6LVWHPD
ÒQLFRGH6D~GH 686 VLVWHPDS~EOLFRGHVD~GHXQLYHUVDOHJUDWXLWRVHPFREUDQoDSDUDRXVXiULRHR
PHUFDGR SULYDGR VD~GH VXSOHPHQWDU  HP TXH RV XVXiULRV SDJDP LQGLYLGXDOPHQWH RX FROHWLYDPHQWH SRU
PHLR GH JUXSRV RX SODQRV GH VD~GH DGPLQLVWUDGRV SRU HPSUHVDV SULYDGDV FRRSHUDWLYDV RX RUJDQL]Do}HV
PpGLFDVILODQWUySLFDVRXGHDXWRJHVWmR+RVSLWDLVFOtQLFDVODERUDWyULRVHLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDFRPS}HPR
HORGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRQHVWHVLVWHPD
2VDJHQWHVGRVHWRUHVWmRVXMHLWRVjUHJXODPHQWDomRHVSHFtILFDDGHSHQGHUGHVHXVHJPHQWRGHDWXDomR
$GPLQLVWUDGRUHV H SODQRV GH VHJXURVD~GH VmR VXSHUYLVLRQDGRV SHOD $JrQFLD 1DFLRQDO GH 6D~GH
6XSOHPHQWDU $16  HQTXDQWR SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR VmR VXSHUYLVLRQDGRV SHOD $JrQFLD 1DFLRQDO GH
9LJLOkQFLD 6DQLWiULD $QYLVD  1R VHWRU S~EOLFR D JHVWmR GR 686 p IHLWD SHOR 0LQLVWpULR GD 6D~GH TXH p
UHVSRQViYHOSHORUHSDVVHGHUHFXUVRVDHVWDGRVPXQLFtSLRVHQWLGDGHVGHFDULGDGHHKRVSLWDLVXQLYHUVLWiULRV
DOpPGHVXSHUYLVLRQDUVXDVDWLYLGDGHV
*DVWRVFRPVD~GHQR%UDVLO
&RPXPJDVWRWRWDOHTXLYDOHQWHDGR3,%HPRVLVWHPDGHVD~GHEUDVLOHLURDOFDQoRXXPGLVSrQGLR
WRWDOGH5ELOK}HVQRUHIHULGRDQR(PFRPSDUDomRFRPPHUFDGRVPDLVPDGXURVGHSDtVHVPHPEURV
GD 2UJDQL]DomR SDUD D &RRSHUDomR H 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR 2&'(  R %UDVLO DSUHVHQWD JDVWRV
UHODWLYDPHQWHEDL[RVFRPRSHUFHQWXDOGR3,%RTXHGHQRWDSRWHQFLDOGHH[SDQVmRGRVGLVSrQGLRVQRVHWRU
jPHGLGDTXHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDVHGHVHQYROYHU
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'ĂƐƚŽƚŽƚĂůĐŽŵƐĂƷĚĞĞŵйĚŽW/ĞŵϮϬϭϵϭ
ϭϳ͕Ϭй

ϭϮ͕ϭй

h

ϭϭ͕ϳй

^ƵŝĕĂ

ϭϭ͕Ϯй

ůĞŵĂŶŚĂ

ϭϭ͕ϭй

&ƌĂŶĕĂ

:ĂƉĆŽ

ϭϬ͕ϯй

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ

ϵ͕ϰй

ϵ͕ϭй

ƌĂƐŝů

/ƚĄůŝĂ



)RQWH2&'($1$+3
 'DGRVSURYLVyULRVRXHVWLPDGRVSHOD2&'(GDGRSDUD%UDVLOFRQIRUPHUHODWyULR$1$+3


(PYLUWXGHGREDL[RJDVWRSHUFHQWXDOHPVD~GHR%UDVLORFXSDYDHPHPUHODomRDJDVWRVFRPVD~GH
SHUFDSLWDROXJDUQDOLVWDGHQDo}HVHVWXGDGDVSHOD2&'(TXHLQFOXLPDLVVHLVSDtVHVDOpPGRV
PHPEURVGDRUJDQL]DomR$GHVSHVDSHUFDSLWDGR%UDVLOHPIRLGH86 YDORUDMXVWDGRHPIXQomR
GDSDULGDGHGRSRGHUGHFRPSUD333 HQTXDQWRDPpGLDGHJDVWRSHUFDSLWDGRVSDtVHVPHPEURIRLGH
86UHIRUoDQGRRUHOHYDQWHHVSDoRSDUDDXPHQWRGRVGLVSrQGLRVFRPVD~GHSRUKDELWDQWHDVVRFLDGR
DRGHVHQYROYLPHQWRGDHFRQRPLDQDFLRQDO

1ŶĚŝĂ

ŚŝŶĂ

ĨƌŝĐĂĚŽ^Ƶů

dƵƌƋƵŝĂ

ŽƐƚĂZŝĐĂ

>ĄƚǀŝĂ

WŽůƀŶŝĂ

ƐƚƀŶŝĂ

ƐůŽǀĄƋƵŝĂ

/ƐƌĂĞů

WŽƌƚƵŐĂů

ŽƌĠŝĂĚŽ^Ƶů

/ƚĄůŝĂ

Kϯϲ

&ŝŶůąŶĚŝĂ

:ĂƉĆŽ

ĠůŐŝĐĂ

ĂŶĂĚĄ

>ƵǆĞŵďƵƌŐŽ

ŝŶĂŵĂƌĐĂ

^ƵĠĐŝĂ

EŽƌƵĞŐĂ

ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ

ϲ͕Ϯ
ϲ͕Ϭ
ϱ͕ϰ
ϱ͕ϰ
ϱ͕ϯ
ϱ͕ϯ
ϱ͕ϭ
ϱ͕Ϭ
ϱ͕Ϭ
ϱ͕Ϭ
ϰ͕ϵ
ϰ͕ϵ
ϰ͕ϴ
ϰ͕ϯ
ϰ͕Ϯ
ϰ͕ϭ
ϰ͕Ϭ
ϯ͕ϵ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϯ
ϯ͕Ϯ
ϯ͕ϭ
Ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϴ
Ϯ͕ϰ
Ϯ͕ϯ
Ϯ͕Ϯ
Ϯ͕Ϯ
Ϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϭ
Ϯ͕Ϭ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϯ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ

ϳ͕ϯ

ϭϬ͕ϲ

ĞƐƉĞƐĂĐŽŵƐĂƷĚĞƉĞƌĐĂƉŝƚĂͲ h^ΨŵŝůWWWͮϮϬϭϴ



)RQWH2(&'+HDOWKDWD*ODQFH

6HJXQGRGDGRVGR,%*(FRQVROLGDGRVQRUHODWyULRDQXDO2EVHUYDWyULRGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV+RVSLWDLV
3ULYDGRV $1$+3 GHRVHWRUGHVD~GHYHPDXPHQWDQGRJUDGDWLYDPHQWHDUHODomRGDSDUWLFLSDomRGRV
JDVWRVIUHQWHDR3,%QDFLRQDO(QWUHHRLQGLFDGRUVHPDQWHYHFRQVWDQWHYDULDQGRHQWUHH
RTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRjPpGLDGRSHUtRGRHQWUHD
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ϰ͕ϰ

ϰ͕ϯ

ϰ͕ϱ

ϰ͕ϲ

ϯ͕ϲ

ϯ͕ϱ

ϯ͕ϰ

ϯ͕ϲ

ϯ͕ϳ

ϯ͕ϵ

ϰ͕Ϭ

ϯ͕ϵ

ϰ͕Ϭ

ϯ͕ϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ
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ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

dŽƚĂů

&ĂŵşůŝĂƐĞ/ŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ

'ŽǀĞƌŶŽ



)RQWH$1$+3


$PDLRUSDUWHGRVJDVWRVHPVD~GHHVWmRHPDJHQWHVSULYDGRV(PERUDDPDLRUSDUWHGDSRSXODomRQmR
WHQKDDFHVVRjVD~GHVXSOHPHQWDURVJDVWRVSULYDGRVVXSHUDPFRPVLJQLILFDWLYDUHOHYkQFLDRVGLVSrQGLRV
S~EOLFRV(PFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRUHODWyULRDQXDOGD$1$+3GRWRWDOGHGHVSHVDVFRPVD~GHQR
%UDVLO 5ELOK}HV IRUDPJDVWRVSULYDGRV 5ELOK}HV versus  5ELOK}HV 
JDVWRVS~EOLFRV

'HVSHVDVFRPVD~GHQR%UDVLOHP
*DVWRV3DUWLFXODUHV



*RYHUQR)HGHUDO

5ELOK}HV



5ELOK}HV



'ĂƐƚŽƐ
WƌŝǀĂĚŽƐ

ϱϲ͕ϱϮй
 ZΨϯϳϭ͕ϲϳ
ďŝůŚƁĞƐ











6D~GH6XSOHPHQWDU



*RYHUQR(VWDGXDO


5ELOK}HV


*DVWRV
3~EOLFRV

 
5
ELOK}HV

*RYHUQR0XQLFLSDO





5ELOK}HV

5ELOK}HV



)RQWH$1$+3

2VJDVWRVHPVD~GHFRPVHUYLoRVSULYDGRVTXHFRQVWLWXtUDPDPDLRUSDUFHODGDGHVSHVDVHWRULDOHP
HDXPHQWDUDPVHXSHVRGHHPSDUDHPHQTXDQWRRSHVRGHRXWUDVFDWHJRULDV
GHJDVWRVFRPRDGHPHGLFDPHQWRVWHYHXPDH[SUHVVLYDUHGXomRGHSDUDQRPHVPRSHUtRGR
$VGHPDLVFDWHJRULDVHTXLSDPHQWRVPDWHULDLVPpGLFRVHVHUYLoRVS~EOLFRVSHUPDQHFHUDPUHODWLYDPHQWH
HVWiYHLVQRSHUtRGR
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'LVWULEXLomRGRVJDVWRVWRWDLVHPVD~GHQR%UDVLOSRUFDWHJRULD  


)RQWH,%*(³&RQWD6DWpOLWHGH6D~GH%UDVLO´ $1$+3 

 6HUYLoRVSULYDGRVLQFOXHPRVJDVWRVGRJRYHUQRHGDVIDPtOLDVFRPVHJXURVSODQRVHVHUYLoRVGHVD~GHSUHVWDGRVSRUHQWLGDGHV
SULYDGDVHQmRJRYHUQDPHQWDLV
 3RGHVHHQFRQWUDUXPDUHODomRGHWDOKDGDGRVFyGLJRVGRVSURGXWRVHDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVGHVD~GHVHOHFLRQDGRVDVVLPFRPRD
VXDGHVFULomRGHDFRUGRFRPHVVDVFDWHJRULDVHP,%*(³&RQWD6DWpOLWHGH6D~GH%UDVLO±1RWDVWpFQLFDV´,Q&RQWDV
1DFLRQDLV
5LR
GH
-DQHLUR
Q

S

GH]

'LVSRQtYHO
HP
KWWSVELEOLRWHFDLEJHJRYEUYLVXDOL]DFDROLYURVOLYBQRWDVBWHFQLFDVSGI!DFHVVRHP
  ,QFOXHP RV JDVWRV GR JRYHUQR GDV IDPtOLDV H GDV LQVWLWXLo}HV FRP SURGXWRV IDUPRTXtPLFRV PHGLFDPHQWRV SDUD XVR KXPDQR H
SUHSDUDo}HVIDUPDFrXWLFDVHWDPEpPFRPFRPpUFLRDWDFDGLVWDHYDUHMLVWDGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVSDUDXVRKXPDQR
 (TXLSDPHQWRV,QFOXHPRVJDVWRVGRJRYHUQRHGDVIDPtOLDVFRPDSDUHOKRVHLQVWUXPHQWRVSDUDXVRPpGLFRHRGRQWROyJLFRHWDPEpP
FRPFRPpUFLRDWDFDGLVWDHYDUHMLVWDGHLQVWUXPHQWRVHPDWHULDLVSDUDXVRPpGLFRFLU~UJLFRRUWRSpGLFRHRGRQWROyJLFR
 0DWHULDLVPpGLFRV,QFOXHPRVJDVWRVGRJRYHUQRHGDVIDPtOLDVHLQVWLWXLo}HVFRPRXWURVPDWHULDLVSDUDXVRPpGLFRRGRQWROyJLFRH
ySWLFRLQFOXVLYHSUyWHVHHWDPEpPFRPRFRPpUFLRDWDFDGLVWDHYDUHMLVWDGHVVHVSURGXWRV
 6HUYLoRVS~EOLFRV,QFOXHPRVJDVWRVGRJRYHUQRFRPVHUYLoRVGHVD~GHSUHVWDGRVSRUHQWLGDGHVS~EOLFDV


3ODQRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDQR%UDVLO
&RQIRUPH GDGRV GD $16 HP VHWHPEUR GH  KDYLD QR %UDVLO  PLOK}HV GH EHQHILFLiULRV GH SODQRV
SULYDGRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDHXPDWD[DGHFREHUWXUDGDSRSXODomREUDVLOHLUDGH VHWHPEURGH 
FRPDPSORHVSDoRSDUDFUHVFLPHQWRGHVXDUHSUHVHQWDWLYLGDGHQRIXWXUR

'LVWULEXLomRGDFREHUWXUDSRSXODFLRQDOHP 





6HWRUSULYDGR

6HWRUS~EOLFR



)RQWH$16,%*(
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&RPUHODomRjSHQHWUDomRJHRJUiILFDGRVSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDQRWDVHDFRQFHQWUDomR
QRVHVWDGRVGDVUHJL}HV6XGHVWHH6XOGRSDtVFRPWD[DGHFREHUWXUDGHRXPDLV1DVUHJL}HV1RUWH
1RUGHVWHH&HQWUR2HVWHILFDHYLGHQFLDGDDSDUFHODUHGX]LGDGHDWpGDSRSXODomRFRPDFHVVRDSODQRV
SULYDGRV
7D[DGHFREHUWXUDGRVSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDSRUXQLGDGHGDIHGHUDomR


)RQWH$16


+LVWRULFDPHQWHDPDLRUSDUWHGRVEHQHILFLiULRVGHVD~GHVXSOHPHQWDUQR%UDVLOVmRGRWLSRGHFRQWUDWDomR
³&ROHWLYRHPSUHVDULDO´HPUD]mRGHFRQYrQLRVGHVD~GHVHUHPXPEHQHItFLRWUDEDOKLVWDFRPXPHQWHRIHUHFLGR
SRUHPSUHVDVDRVVHXVHPSUHJDGRV(VVHVHJPHQWRPDQWHYHVXDSDUWLFLSDomRUHODWLYDPHQWHHVWiYHOGXUDQWH
RSHUtRGRGHDWDQWRQRVDQRVFRPDOWRVDOGRGHDGPLVV}HVTXDQWRQRVDQRVFRPPDLRUVDOGR
GHGHVOLJDPHQWRVUHSUHVHQWDQGRGRWRWDOGHEHQHILFLiULRVHPHHPVHWHPEURGH
3ODQRVGHVD~GHSRUWLSRGHFRQWUDWDomR VHW 


)RQWH$16

&RPDUHOHYkQFLDGRVEHQHILFLiULRVGRWLSR³FROHWLYRHPSUHVDULDO´REVHUYDVHQRSHUtRGRGHD
XPDFRUUHODomRGLUHWDHQWUHRVDOGROtTXLGRGHJHUDomRGHHPSUHJRVHRDXPHQWRGLPLQXLomRQRQ~PHURGH
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EHQHILFLiULRV GH SODQRV GH DVVLVWrQFLD PpGLFD 2V DQRV GH  H  TXH DSUHVHQWDUDP RV PDLRUHV
Q~PHURVGHGHVOLJDPHQWRVQRPHUFDGRGHWUDEDOKRIRUPDOWLYHUDPGDPHVPDIRUPDRVPDLRUHVQ~PHURV
GHHYDV}HVGHEHQHILFLiULRV$SDUWLUGHRQ~PHURGHGHVOLJDPHQWRVVHDWHQXRXHLQLFLRXXPDWUDMHWyULD
DVFHQGHQWHQRVDQRVVHJXLQWHV
'HVVHPRGRFRPDUHWRPDGDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDHFRQVHTXHQWHDXPHQWRQRVDOGRGHDGPLVV}HVMi
REVHUYDGD QR ILQDO GH  HVSHUDVH WDPEpP XP DXPHQWR SURSRUFLRQDO QR VDOGR GH EHQHILFLiULRV
SDUWLFXODUPHQWHQRWLSRGHFRQWUDWDomR³FROHWLYRHPSUHVDULDO´

6DOGROtTXLGRGHJHUDomRGHHPSUHJRVYVVDOGROtTXLGRGHDFUpVFLPRGHEHQHILFLiULRV HPPLOKDUHV 
ϭ͘ϭϬϬ
ϲϬϬ
ϭϬϬ
;ϰϬϬͿ
;ϵϬϬͿ
;ϭ͘ϰϬϬͿ
;ϭ͘ϵϬϬͿ

^ĂůĚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽƐ;ϬϬϬΖƐͿ

ƐĞƚͲϮϬ

ĂďƌͲϮϬ

ŶŽǀͲϭϵ

ũƵŶͲϭϵ

ũĂŶͲϭϵ

ĂŐŽͲϭϴ

ŵĂƌͲϭϴ

ŽƵƚͲϭϳ

ŵĂŝͲϭϳ

ĚĞǌͲϭϲ

ũƵůͲϭϲ

ĨĞǀͲϭϲ

ƐĞƚͲϭϱ

ĂďƌͲϭϱ

;Ϯ͘ϰϬϬͿ

^ĂůĚŽ>şƋƵŝĚŽĂĚŝĕĆŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐ>dD;ϬϬϬΖƐͿ

)RQWH$16H&$*('




7HQGrQFLDGHPRJUiILFDHHYROXomRGDSRSXODomREUDVLOHLUD

$V SURMHo}HV SRSXODFLRQDLV GLYXOJDGDV SHOR ,%*( LQGLFDP XPD PXGDQoD H[SUHVVLYD QR SHUILO HWiULR GD
SRSXODomREUDVLOHLUDQDVSUy[LPDVGpFDGDVFRPRDFKDWDPHQWRGDEDVHGDSLUkPLGH SRSXODomRGHPHQRU
LGDGH HRDODUJDPHQWRGRWRSR SRSXODomRGHPDLRULGDGH &RPLVVRKiXPDH[SHFWDWLYDGHDXPHQWRGD
SDUFHODGHLGRVRVSDUDGDSRSXODomREUDVLOHLUDHP±PDLVTXHRGREURGDSDUFHODHVWLPDGDSDUDR
ILQDOGH  
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(YROXomRGR3HUILO(WiULR%UDVLOHLUR



)RQWH,%*(

'DQGRHQIRTXHQRQ~PHURGHSHVVRDVTXHFRPS}HPDSRSXODomRLGRVDpHVSHUDGRTXHHVVDSRSXODomR
FUHVoDHPPLOK}HVDWpFKHJDQGRDPLOK}HVGHSHVVRDV±GDSRSXODomREUDVLOHLUDHQWUH
HDQRV

ǀŽůƵĕĆŽĚĂWŽƉƵůĂĕĆŽ/ĚŽƐĂĞйĚŽƚŽƚĂů
ϯϮй
ϯϭй ϯϮй
Ϯϵй ϯϬй
Ϯϴй
Ϯϳй Ϯϴй
ϭϬϬ
Ϯϱй Ϯϲй
Ϯϯй
Ϯϭй ϮϮй
ϴϬ
ϮϬй ϮϬй
ϭϵй
ϭϴй
ϭϲй ϭϳй
ϲϬ ϭϯй ϭϰй ϭϱй
ϭϮϬ

ϰϬ
ϮϬ
Ϭ

WŽƉƵůĂĕĆŽŝĚŽƐĂ

й



)RQWH,%*(

2VHIHLWRVGRHQYHOKHFLPHQWRSRSXODFLRQDOQRPHUFDGRGHVD~GHVXSOHPHQWDUGHYHPUHIOHWLUXPDPXGDQoD
GRSHUILOHWiULRHQRQ~PHURGHEHQHILFLiULRVGHSODQRVGHVD~GH
3DUD RV DQRV  H  D SRSXODomR HQWUH  H  DQRV GH LGDGH FRUUHVSRQGH SHOD PDLRU SDUWH GRV
EHQHILFLiULRV 1R HQWDQWR Mi QHVWH SHUtRGR REVHUYDVH XP PRYLPHQWR GH FUHVFLPHQWR GR SHUFHQWXDO GRV
JUXSRV HWiULRV PDLVYHOKRV 1R SHUtRGR KRXYH XPLQFUHPHQWR VLJQLILFDWLYR GRV EHQHILFLiULRV QDV SDUFHODV
PDLVYHOKDVGDSRSXODomREHQHILFLiULRVFRPLGDGHDFLPDGHDQRV RXVHMDVRPDGRVJUXSRVGHD
HDFLPDGH WLYHUDPXPDXPHQWRGHUHSUHVHQWDWLYLGDGHGHHPSDUDHP
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'LVWULEXLomRGRV%HQHILFLiULRVVHJXQGRD)DL[D(WiULD 





















D

D

D

D


D



$FLPDGH





)RQWH$16

2VVHJPHQWRVPDLVYHOKRVGDSRSXODomRWDPEpPWHQGHPDWHUPDLRUHVWD[DVGHSHQHWUDomRGHSODQRVGH
DVVLVWrQFLD PpGLFD 2EVHUYDVH QR SHUtRGR GH  D  XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GDV WD[DV GH
SHQHWUDomRHQWUHRVJUXSRVHWiULRVPDLVYHOKRV(QTXDQWRWRGDVDVIDL[DVHWiULDVFRPLGDGHLQIHULRUD
DQRVDSUHVHQWDUDPXPGHFUpVFLPRGHSHQHWUDomRDVIDL[DVFRPDQRVRXPDLVDSUHVHQWDUDPDXPHQWRV
2 JUXSR HWiULR PDLV LGRVR FRP LGDGHV DFLPD GH  DQRV WHYH R PDLRU FUHVFLPHQWR GR SHUtRGR FRP XP
DFUpVFLPRGHDWLQJLQGRDWD[DGHGHSHQHWUDomR

dĂǆĂĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐĚĞƉůĂŶŽƐŵĠĚŝĐŽͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ
ƐĞŐƵŶĚŽĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ;йͿͮϮϬϭϱĞϮϬϭϵ
ϯϴ͕ϱ
ϯϯ͕ϳ
Ϯϱ͕ϳ

Ϯϲ͕ϯ

Ϯϰ͕Ϯ

Ϯϰ͕ϵ

Ϯϱ

ϱĂϵ

ϯϬ͕ϭ

Ϯϳ͕ϱ

Ϯϳ͕ϱ

Ϯϳ͕ϴ

Ϯϳ͕ϰ

ϯϯ͕ϴ

ϮϬ͕Ϭ
ϭϱ͕Ϯ

ϭĂϰ

Ϯϵ͕ϲ

ϭϳ͕ϵ

ϮϬ͕ϯ

ƚĠϭ

Ϯϵ

ϯϭ͕ϳ

Ϯϭ͕ϱ
ϭϲ͕ϲ

Ϯϴ͕Ϯ

ϭϰ͕ϳ

ϭϬĂϭϰ ϭϱĂϭϵ ϮϬĂϮϵ ϯϬĂϯϵ ϰϬĂϰϵ ϱϬĂϱϵ ϲϬĂϲϵ ϳϬĂϳϵ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϵ

ϴϬŽƵ
ŵĂŝƐ



)RQWH$16

2 PRYLPHQWR GH DXPHQWR GD SDUFHOD GH LGRVRV QD SRSXODomR GR SDtV LQFOXVLYH QD FREHUWXUD SRU SODQRV
SULYDGRVUHSUHVHQWDXPDPDLRUH[SHFWDWLYDGHGHPDQGDSRUVHUYLoRVPpGLFRVKRVSLWDODUHVXPDYH]TXH
HVVDIDL[DHWiULDSRVVXLPDLRUHVIUHTXrQFLDVGHLQWHUQDomRHJDVWRVVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUHV
(QTXDQWRDIUHTXrQFLDGHLQWHUQDomRGRJUXSRFRPLGDGHVHQWUHDDQRVpHPPpGLDYH]HVDRDQR
DFDGDEHQHILFLiULRVDIUHTXrQFLDPpGLDSDUDRJUXSRFRPLGDGHVXSHULRUDDQRVpYH]HVDRDQR
DFDGDEHQHILFLiULRVUHSUHVHQWDQGR[DIUHTXrQFLDGDIDL[DHWiULDPDLVMRYHP
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&ƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽƉŽƌĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂͮϮϬϭϰ
&ƌĞƋƵġŶĐŝĂ;EǑĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐĂĐĂĚĂϭϬϬďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐͿ
ϰϬ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϬĂϭϴ

ϭϵĂϮϯ

ϮϰĂϮϴ

ϮϬ

ϮϮ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

ϮϵĂϯϯ

ϯϰĂϯϴ

ϯϵĂϰϯ

ϰϰĂϰϴ

ϰϵĂϱϯ

Ϯϳ

ϱϰĂϱϴ ϱϵŽƵŵĂŝƐ



)RQWH$1$+3

$OpPGDPDLRUIUHTXrQFLDGHLQWHUQDomRRDXPHQWRGDFRQFHQWUDomRGHLGRVRVWHQGHDUHVXOWDUWDPEpPHP
XPPDLRUWHPSRPpGLRGHSHUPDQrQFLDGHLQWHUQDomR3DFLHQWHVFRPLGDGHDFLPDGHDQRVSRUH[HPSOR
SHUPDQHFHPHPPpGLDGLDVLQWHUQDGRVGLDVDPDLVGRTXHDTXHOHVFRPLGDGHVHQWUHH
DQRV

dĞŵƉŽŵĠĚŝŽĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂƉŽƌĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ;ĚŝĂƐͿͮϮϬϭϵ
ϴ͕ϯϭ

ϰ͕ϱϯ

ϯ͕ϵ

ϬĂϭϰ

Ϯ͕ϱϰ

Ϯ͕ϱϳ

ϭϱĂϮϵ

ϯϬĂϰϰ

ϯ͕ϮϮ

ϰϱĂϱϵ

ϲϬĂϳϰ

ĐŝŵĂĚĞϳϱ



)RQWH6,1+$$1$+3

7UDGX]LQGRWDLVIDWRUHVHPWHUPRVILQDQFHLURVSHUFHEHVHTXHRJDVWRPpGLRSRULQWHUQDomRGRVEHQHILFLiULRV
FRP LGDGH VXSHULRU D  DQRV p [ PDLRU GR TXH RV JDVWRV PpGLRV GH EHQHILFLiULRV HQWUH  H  DQRV
5versus 5 

'ĂƐƚŽDĠĚŝŽƉŽƌŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽƉŽƌĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ;ZΨͬŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽͿͮϮϬϭϰ
ϱ͘ϵϭϭ

ϯ͘ϯϮϮ

Ϯ͘ϱϮϲ

Ϯ͘ϳϳϭ

Ϯ͘ϳϲϯ

Ϯ͘ϴϰϴ

Ϯ͘ϵϱϱ

Ϯ͘Ϯϲϰ

ϬĂϭϴ

ϭϵĂϮϯ

ϮϰĂϮϴ

ϮϵĂϯϯ

ϯϰĂϯϴ

ϯϵĂϰϯ

ϰϰĂϰϴ

ϯ͘ϴϯϭ

ϰϵĂϱϯ

ϰ͘ϮϭϬ

ϱϰĂϱϴ ϱϵŽƵŵĂŝƐ



)RQWH$1$+3
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$ PDLRU IUHTXrQFLD WHPSR PpGLR H JDVWRV GH LQWHUQDo}HV VH GHYH SULQFLSDOPHQWH DR IDWR GDV GRHQoDV
FU{QLFDVDIHWDUHPPDLVDSRSXODomRLGRVDFRPRGLDEHWHVSUREOHPDVFLUFXODWyULRVQRDSDUHOKRUHVSLUDWyULR
HFkQFHU(VWH~OWLPRFRQIRUPHR%UD]LOLDQ-RXUQDORI2QFRORJ\WHYHXPDXPHQWRGHQDLQFLGrQFLDGD
SRSXODomREUDVLOHLUDHPTXDQGRFRPSDUDGRDRDQRGH
,QFLGrQFLDGHFkQFHUSRUPLOKDELWDQWHVQR%UDVLO_
ϯϵϯ͕ϴ

Ϯϰϯ͕ϯ

Ϯϰϴ͕ϱ

Ϯϲϯ͕ϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϮ

Ϯϴϵ͕ϰ

ϮϬϭϰ

ϮϬϮϬ



)RQWH%UD]LOLDQ-RXUQDORI2QFRORJ\


$OpPGHGRHQoDVFU{QLFDVKiRXWURVGRLVIDWRUHVTXHSRGHPLPSDFWDURIOX[RKRVSLWDODUHTXHMXQWRVIRUPDP
DWULSODFDUJDGHGRHQoDV2SULPHLURGHOHVVmRGRHQoDVLQIHFFLRVDVFRPRD&29,'HQTXDQWRRVHJXQGR
VmRFDXVDVH[WHUQDVFRPRYLROrQFLDHDFLGHQWHV

3HUILO6RFLDOGD3RSXODomR%UDVLOHLUD
1RSHUtRGRGHDREVHUYDVHXPDWUDMHWyULDGHPLJUDomRGHFODVVHVFRPPHQRUSRGHUDTXLVLWLYR
'H( SDUDFODVVHVGHPDLRUSRGHUDTXLVLWLYR $H% DVTXDLVUHSUHVHQWDPRS~EOLFRDOYRGD&RPSDQKLD
(VVHPRYLPHQWRMiREVHUYDGRQRSDVVDGRUHFHQWHSRGHVHUDFHOHUDGRFRPDH[SHFWDWLYDGHDXPHQWRGD
DWLYLGDGHHFRQ{PLFDQRVSUy[LPRVDQRVSRVLFLRQDQGRDLQGDPDLVSHVVRDVQDVFODVVHV$H%

ǀŽůƵĕĆŽĚĂƐĐůĂƐƐĞƐƐŽĐŝĂŝƐ;ĞŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐͿͮϮϬϬϯͲϮϬϭϴ
ϭϭϱ͕ϯ
ϵϲ͕ϳ
ϲϳ͕ϭ

ϲϯ͕Ϯ
ϯϬ͕Ϭ

ϭϱ͕ϯ

ϮϬϬϯ

ϮϬϭϴ
Ğ



Ğ


)RQWH)*96RFLDO

&RQIRUPHHYLGHQFLDGRQDSHVTXLVDGR,QVWLWXWRGH(VWXGRVGH6D~GH6XSOHPHQWDU ,(66 SRVVXLUDFHVVRD
VD~GHVXSOHPHQWDUpRWHUFHLURLWHPPDLVYDORUL]DGRSHORVEUDVLOHLURVHPTXHGDDPRVWUDRFRQVLGHUD
FRPR R LWHP PDLV GHVHMDGR 'HVVD IRUPD R DXPHQWR QR SRGHU DTXLVLWLYR SRGH OHYDU D XP DXPHQWR
SURSRUFLRQDO QD FRQWUDWDomR GH SODQRV GH VD~GH 6RPDQGRVH WDO DXPHQWR DR HIHLWR GH FUHVFLPHQWR GDV
FODVVHV$H%SRGHVHHVSHUDUXPFUHVFLPHQWRQDGHPDQGDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVGHDOWRSDGUmR
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ĞŶƐͬ^ĞƌǀŝĕŽƐŵĂŝƐĚĞƐĞũĂĚŽƐƉĞůŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐͮϮϬϭϵ
ĚƵĐĂĕĆŽ

ϯϲ

ĂƐĂͬƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ

ϯϭ

WůĂŶŽĚĞ^ĂƷĚĞ

ϭϲ

^ĞŐƵƌŽĚĞsŝĚĂ

ϱ

ĞůƵůĂƌ
WƌĞǀŝĚġŶĐŝĂWƌŝǀĂĚĂ

ϯ
Ϯ

йĚŽƐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŵŽďĞŵĐŽŵŽϭǐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ

)RQWH,QVWLWXWRGH(VWXGRVGH6D~GH6XSOHPHQWDU ,(66 


,QIUDHVWUXWXUD+RVSLWDODU

2%UDVLOHQFHUURXRDQRGH FRPXPQ~PHURWRWDOGHKRVSLWDLV(PVXDPDLRULDRVKRVSLWDLVQR
%UDVLOHVWmRVREDGPLQLVWUDomRS~EOLFD LQVWLWXLo}HV HQTXDQWRRVGHPDLVVHGLYLGHPHQWUHHQWLGDGHV
HPSUHVDULDLVFRPILQVOXFUDWLYRV  HVHPILQVOXFUDWLYRV  1RSHUtRGRGHDREVHUYD
VHXPDTXHGDQRQ~PHURGHKRVSLWDLVQDHVIHUDSULYDGD

1~PHURGH+RVSLWDLVSRUHVIHUDMXUtGLFD±+RVSLWDOJHUDOHKRVSLWDOHVSHFLDOL]DGR_

ϲ͘ϭϯϴ

ϲ͘Ϯϭϴ

ϲ͘ϭϱϮ

ϲ͘Ϭϵϳ

ϲ͘ϭϲϭ

ϲ͘Ϭϯϴ

ϲ͘Ϭϰϭ

ϭ͘ϵϮϵ

ϭ͘ϵϬϵ

ϭ͘ϴϰϵ

ϭ͘ϴϮϲ

ϭ͘ϴϭϰ

ϭ͘ϴϬϬ

ϭ͘ϳϴϵ

Ϯ͘Ϭϭϲ

Ϯ͘ϬϮϯ

ϭ͘ϵϵϬ

ϭ͘ϵϯϱ

ϭ͘ϵϳϲ

ϭ͘ϴϲϰ

ϭ͘ϴϲϬ

Ϯ͘ϭϵϯ

Ϯ͘Ϯϴϲ

Ϯ͘ϯϭϯ

Ϯ͘ϯϯϲ

Ϯ͘ϯϳϭ

Ϯ͘ϯϳϰ

Ϯ͘ϯϵϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ

ŶƚŝĚĂĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ

ŶƚŝĚĂĚĞƐĞŵĨŝŶƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ


)RQWH$1$+3

&RPUHODomRDRQ~PHURGHOHLWRVREVHUYDVHXPDUHGXomRGHVGH&RQIRUPHGDGRVGD$1$+3HP
GH]HPEURGHH[LVWLDPQR%UDVLOOHLWRVHQWUHOHLWRVGHLQWHUQDomRHOHLWRVFRPSOHPHQWDUHVGH
8QLGDGHGH7UDWDPHQWR,QWHQVLYR 87, $PDLRULDGDRIHUWDGHOHLWRVpSURYLGDSHODDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
HQWLGDGHVVHPILQVOXFUDWLYRVHHQWLGDGHVHPSUHVDULDLVYLD686UHSUHVHQWDQGRFHUFDGHGRWRWDO
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1~PHURGHOHLWRV OHLWRVGHLQWHUQDomRHOHLWRVFRPSOHPHQWDUHVGH87, +RVSLWDOJHUDOHKRVSLWDO
HVSHFLDOL]DGR_
ϰϱϰ͕ϵ

ϰϲϬ͕ϳ

ϰϱϰ͕ϲ

ϰϱϭ͕ϳ

ϰϱϭ͕ϴ

ϰϰϴ͕Ϭ

ϰϰϴ͕Ϯ

ϳϱ͕Ϭ

ϴϬ͕ϰ

ϴϮ͕ϯ

ϴϮ͕ϵ

ϴϲ͕ϯ

ϴϰ͕ϯ

ϴϱ͕ϵ

ϱϰ͕Ϭ

ϱϯ͕ϳ
ϳ͕ϰ

ϱϮ͕ϴ
ϳ͕ϱ

ϱϭ͕ϴ
ϳ͕ϱ

ϯϴ͕ϵ

ϯϰ͕ϴ

ϯϬ͕ϲ

Ϯϳ͕Ϯ

ϱϯ͕ϱ
ϲ͕ϱ
Ϯϰ͕ϯ

ϱϯ͕ϱ
ϳ͕Ϭ
Ϯϭ͕ϲ

ϱϰ͕ϳ

ϳ͕ϯ

ϳ͕Ϯ
ϭϴ͕ϰ

ϭϯϭ͕ϯ

ϭϯϬ͕ϰ

ϭϮϲ͕ϴ

ϭϮϯ͕ϯ

ϭϮϭ͕Ϭ

ϭϮϯ͕ϱ

ϭϮϭ͕ϴ

ϭϰϴ͕ϰ

ϭϱϰ͕ϭ

ϭϱϰ͕ϲ

ϭϱϴ͕ϴ

ϭϲϬ͕Ϯ

ϭϱϴ͕Ϯ

ϭϲϬ͕ϭ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϯ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ;^h^Ϳ
ŶƚŝĚĂĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ;^h^Ϳ
ŶƚŝĚĂĚĞƐƐĞŵĨŝŶƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ;ŶĆŽ^h^Ϳ

ŶƚŝĚĂĚĞƐƐĞŵĨŝŶƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ;^h^Ϳ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ;ŶĆŽ^h^Ϳ
ŶƚŝĚĂĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ;ŶĆŽ^h^Ϳ



)RQWH$1$+3


$UHGXomRQRQ~PHURDEVROXWRGHOHLWRVGHDDOLDGRDRFUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDODFDUUHWRX
XPDGLPLQXLomRQRtQGLFHGHOHLWRVSRUPLOKDELWDQWHV VXILFLrQFLDGHOHLWRV QRSDtV$VXILFLrQFLDGHOHLWRVQR
%UDVLOGHDFRUGRFRPD)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH+RVSLWDLV )%+ FDLXGHHPSDUDHP

(YROXomRGDGHQVLGDGHGHOHLWRVKRVSLWDODUHVSRUKDELWDQWHVQR%UDVLO_

Ϯ͕ϭϱ

ϮϬϭϯ

Ϯ͕ϭϮ

ϮϬϭϰ

Ϯ͕Ϭϳ

Ϯ͕Ϭϯ

Ϯ͕ϬϬ

ϭ͕ϵϴ

ϭ͕ϵϱ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

)RQWH)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH+RVSLWDLV




(QTXDQWRQR%UDVLORtQGLFHGHOHLWRVSRUPLOKDELWDQWHV VXILFLrQFLDGHOHLWRV pPHQRUTXHRXWURVSDtVHV
FRPR $OHPDQKD )UDQoD H DWp PHVPR QDo}HV PDLV SRSXORVDV FRPR &KLQD SRVVXHP tQGLFHV
VLJQLILFDWLYDPHQWHPDLVDOWRVDFLPDGHOHLWRVSRUPLOKDELWDQWHV

2 Q~PHUR GH KRVSLWDLV H R Q~PHUR GH OHLWRV KRVSLWDODUHV VmR LPSRUWDQWHV LQGLFDGRUHV GH TXDOLGDGH GH
DWHQGLPHQWRjSRSXODomRSDUDQHFHVVLGDGHVGHPpGLDHDOWDFRPSOH[LGDGH$2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH
QmR H[SUHVVD XPD UHFRPHQGDomR RILFLDO SDUD Q~PHUR GH OHLWRV KRVSLWDODUHV SRU KDELWDQWH PDV HVWLPDVH
XPDPpGLDJOREDOGHFHUFDGHOHLWRVSRUKDELWDQWHV'HVVDIRUPDR%UDVLODSUHVHQWDXPDGHQVLGDGH
EHPDEDL[RGDPpGLD
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>ĞŝƚŽƐƉŽƌϭ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐͮϮϬϭϵŽƵŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞ
ϭϯ͕Ϭ

ϯ͕ϭ

Ϯ͕ϵ

Ϯ͕ϱ

Ϯ͕ϱ

Ϯ͕ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϭ͕ϳ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ

ŚŝůĞ

ƌĂƐŝů

ŽůƀŵďŝĂ

ϯ͕ϱ

ĂŶĂĚĄ

ŚŝŶĂ

&ƌĂŶĕĂ

ZƷƐƐŝĂ

ůĞŵĂŶŚĂ

:ĂƉĆŽ

ϰ͕ϯ

h

ϱ͕ϵ

/ƚĄůŝĂ

ϳ͕ϭ

WŽƌƚƵŐĂů

ϴ͕Ϭ



)RQWH2&'(H)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH+RVSLWDLV


'DGRTXHDTXDQWLGDGHPpGLDGHOHLWRVQR%UDVLOpGHSRUKRVSLWDOHTXHDPDLRULDGRVOHLWRVSULYDGRVHVWi
FRQFHQWUDGD HP KRVSLWDLV GH SHTXHQR H PpGLR SRUWH H[LVWH XPD WHQGrQFLD GH UHGXomR QR Q~PHUR GH
KRVSLWDLVPHQRUHVVHMDSHORIHFKDPHQWRGHVWDVXQLGDGHVSRUIDOWDGHHVFDODHXPDJHVWmRLQHILFLHQWHRXSRU
PRYLPHQWRVGHFRQVROLGDomRDWUDYpVGHDTXLVLo}HVQRVHWRUHVWLPXODGRVSRUJDQKRVGHHILFLrQFLDDOWRQtYHO
GHDWHQGLPHQWRDRVSDFLHQWHVHPHOKRUUHODomRFRPJUDQGHVRSHUDGRUDVGHVD~GH

'LVWULEXLomRGRVOHLWRVSULYDGRVSRUSRUWHGRKRVSLWDO_
ϲ͕ϭй
ϭϵ͕ϴй
ƚĠϱϬůĞŝƚŽƐ

Ϯϴ͕ϳй

ϱϭĂϭϱϬůĞŝƚŽƐ
ϭϱϭĂϱϬϬůĞŝƚŽƐ
DĂŝƐĚĞϱϬϬůĞŝƚŽƐ
ϰϱ͕ϰй



)RQWH)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH+RVSLWDLV


L
3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

$&RPSDQKLDSRVVXLWUrVXQLGDGHVORFDOL]DGDVQRHVWDGRGH0LQDV*HUDLVPDLVHVSHFLILFDPHQWHQDUHJLmR
PHWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWHHXPDXQLGDGHHPFRQVWUXomRQDFDSLWDOGD%DKLD6DOYDGRU
0LQDV*HUDLVpRHVWDGRFRPDVHJXQGDPDLRUSRSXODomRGR%UDVLO FRQIRUPH~OWLPRFHQVRGR,%*( FRP
XPD SRSXODomR HVWLPDGD HP  GH  PLOK}HV GH SHVVRDV H SRVVXL R WHUFHLUR PDLRU 3,% GR SDtV
UHSUHVHQWDQGRGR3,%EUDVLOHLUR$FDSLWDO%HOR+RUL]RQWHFRQFHQWUDGDSRSXODomRGRHVWDGRH
SRVVXLXP3,%SHUFDSLWDGH5PLO
$ %DKLD p R HVWDGR FRP D TXDUWD PDLRU SRSXODomR GR SDtV FRQIRUPH ~OWLPR FHQVR GR ,%*(  FRP XPD
SRSXODomRHVWLPDGDHPGHPLOK}HVGHSHVVRDV23,%GRHVWDGRpRPDLRUGDUHJLmRQRUGHVWHH
RVpWLPRPDLRUGR%UDVLOUHSUHVHQWDQGRGR3,%EUDVLOHLUR$FDSLWDOEDLDQDUH~QHFHUFDGHPLOK}HV
GHSHVVRDVHSRVVXLXP3,%SHUFDSLWDGH5PLO
6HJXQGRRREVHUYDWyULR$1$+3GHR%UDVLOSRVVXtDKRVSLWDLVVHQGRGHVVHVXPWRWDOGH
HQWLGDGHV SULYDGDV (P WHUPRV GH OHLWRV R SDtV UHXQLD XP WRWDO GH  PLO OHLWRV SULYDGRV QmR 686 HP
GH]HPEURGH
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(VSHFLILFDPHQWHQRVORFDLVGHDWXDomRGD&RPSDQKLDVHJXQGRD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGH6D~GH0LQDV
*HUDLVSRVVXLKRVSLWDLVSULYDGRVUHXQLQGRXPDTXDQWLGDGHGHOHLWRVHXPtQGLFHGHOHLWRV
SRUPLOKDELWDQWHV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDSRVVXLXPmarket shareGHOHLWRVSULYDGRVQRHVWDGRGH0LQDV
*HUDLVGH
3RUVXDYH]D%DKLDSRVVXLKRVSLWDLVSULYDGRVUHXQLQGRXPDTXDQWLGDGHGHOHLWRVHXPtQGLFH
GH  OHLWRV SRU PLO KDELWDQWHV SRUWDQWR DPERV HVWDGRV SRVVXHP PRQWDQWH GH OHLWRV LQIHULRU DR
UHFRPHQGDGRSHOD206  HDEDL[RGDPpGLDGR%UDVLO  
1DPLFURUUHJLmRGH%HOR+RUL]RQWHDFRPSDQKLDHQFHUURXRDQRGHFRPXPSHUFHQWXDOGHGH
UHSUHVHQWDWLYLGDGHGRQ~PHURWRWDOGHOHLWRVSULYDGRVGHLQWHUQDomRHXQLGDGHVGHWUDWDPHQWRLQWHQVLYR 87, 
QmR686UHVSHFWLYDPHQWHFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU
3DUWLFLSDomRGHPHUFDGRSRUPLFURUUHJLmR
0LFURUUHJLmR

%HOR+RUL]RQWH












)RQWH&1(6

(VVH QtYHO GH SDUWLFLSDomR QR PHUFDGR SRVLFLRQD D &RPSDQKLD FRPR JUXSR GH H[WUHPD UHOHYkQFLD H GH
GHVWDTXHQRVPHUFDGRVGHDWXDomRPDVDLQGDFRPHVSDoRLPSRUWDQWHSDUDH[SDQVmRFRQVROLGDomRHJDQKR
GHPHUFDGRQDVORFDOLGDGHV
LL 
&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

2PHUFDGRGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVQR%UDVLOpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGRHKiDLQGDXPJUDQGHSRWHQFLDOGH
FRQVROLGDomRTXDQGRFRPSDUDGRjPHUFDGRVPDLVGHVHQYROYLGRV$&RPSDQKLDRIHUHFHXPDSURSRVWDGH
YDORU~QLFDHSRULVVRDFUHGLWDVHUDUHIHUrQFLDSDUDRS~EOLFRDOYRQRVORFDLVHPTXHDWXD'HWRGRPRGR
H[LVWHP RXWURV KRVSLWDLV TXH DEVRUYHP XPD SDUWH GR IOX[R H[LVWHQWH GH SDFLHQWHV QDV iUHDV GH DWXDomR
$EDL[RHVWmRHOHQFDGRVDOJXQVKRVSLWDLVFRQFRUUHQWHV
•
•

0LQDV*HUDLV+RVSLWDO)HOtFLR5RFKR%LRFRU+RVSLWDO9LODGD6HUUDH+RVSLWDO6DQWD5LWD
6DOYDGRU+RVSLWDO$OLDQoD+RVSLWDO6mR5DIDHO+RVSLWDOGD%DKLDH+RVSLWDO&iUGLR3XOPRQDU

$&RPSDQKLDVHGLIHUHQFLDGHVHXVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHVSHODVXDSRVLomRGHOLGHUDQoDQRHVWDGRGH0LQDV
*HUDLVVHQGRXPGRVPDLRUHVJUXSRVKRVSLWDODUHVSULYDGRVGRHVWDGRHPQ~PHURGHOHLWRVFRQWDQGRFRP
XPD PDUFD DOWDPHQWH UHFRQKHFLGD SHOR S~EOLFR UHJLRQDO H XPD UHIHUrQFLD QDFLRQDO HP VD~GH ,VVR p
VXSRUWDGR SHOR IRUWH UHODFLRQDPHQWR FRP R FRUSR FOtQLFR GD &RPSDQKLD SHOR XVR GH PHWRGRORJLDV
HTXLSDPHQWRV H VLVWHPDV WHFQROyJLFRV LQRYDGRUHV H SHOR SLRQHLULVPR HP SURFHGLPHQWRV H REWHQomR GH
DFUHGLWDo}HVVHQGRWRGRVRVKRVSLWDLVRSHUDFLRQDLVDFUHGLWDGRVSHODJoint Comission International -&, D
PDLVLPSRUWDQWHDFUHGLWDomRLQWHUQDFLRQDO
$OpPGLVVRRVHJPHQWRSRVVXLDOJXPDVEDUUHLUDVGHHQWUDGDLPSRUWDQWHVSDUDDQRYRVFRPSHWLGRUHVWDLV
FRPR
•
•
•
•
•
•
•

/RFDOL]DomRH[LVWrQFLDGHWHUUHQRVFRPGLPHQV}HVDGHTXDGDVSULQFLSDOPHQWHHPFHQWURVXUEDQRVFRP
DOWD YHUWLFDOL]DomR H GHQVLGDGH SRSXODFLRQDO UHJL}HV WLSLFDPHQWH FRP PDLRU GHPDQGD SRU VHUYLoRV
PpGLFRV
&UHGHQFLDPHQWRFUHGHQFLDPHQWRFRPRSHUDGRUDVHVHJXUDGRUDVSDUDLQFOXVmRQDUHGHFUHGHQFLDGD
SDUDDWHQGLPHQWR
&RUSR&OtQLFRFDSDFLGDGHGHDWUDomRHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHTXHFRPSDUWLOKDPGD
FXOWXUDHYDORUHVSDUDIRUPDomRGRFRUSRFOtQLFR
$SURYDo}HV SURFHVVR GH DSURYDomR SDUDFRQVWUXomR H RSHUDomR GH FRPSOH[RV KRVSLWDODUHV OHLVGH
]RQHDPHQWR OLFHQFLDPHQWRV DPELHQWDLV DXWRUL]Do}HV GD $19,6$ HQJHQKDULD GH WUiIHJR FRUSR GH
ERPEHLURVDFUHGLWDo}HVLQWHUQDFLRQDLVHQWUHRXWURV 
0DUFDFRQVWUXomRGHXPDPDUFDFRPIRUWHDSHORORFDOUHJLRQDOWDQWRFRPSDFLHQWHVTXDQWRFRPDFODVVH
PpGLFD
*HVWmRFDSDFLGDGHGHPRQWDUXPDHTXLSHGHJHVWmRTXDOLILFDGDHFRPODUJDH[SHULrQFLDQRVHJPHQWR
&DSDFLGDGHLQVWDODGDDH[LVWrQFLDGHOHLWRVQmRRSHUDFLRQDLVQDLQIUDHVWUXWXUDH[LVWHQWHID]FRPTXHD
GHPDQGDVHMDVXSULGDUDSLGDPHQWHSHODFRQYHUVmRHPOHLWRVRSHUDFLRQDLV
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•

&DSLWDOGLILFXOGDGHGHDFHVVRjFDSLWDOSDUDUHDOL]DomRGRVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVjFRVQWUXomRGH
XPFRPSOH[RKRVSLWDODU

$SHVDUGRVSRQWRVHOHQFDGRVDFLPDD&RPSDQKLDDFUHGLWDWHUH[WHQVDH[SHULrQFLDQRGHVHQYROYLPHQWRGH
SURMHWRVgreenfieldHPIXQomRGRVHXKLVWyULFRGHVXFHVVRQDXQLGDGHGR&RQWRUQRHFRPDXQLGDGHPDLV
UHFHQWHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDHQWUH%HWLPH&RQWDJHP

G  HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

2VHWRUGDVD~GHHHPHVSHFtILFRDiUHDGHSURYHGRUGHVHUYLoRVGHVD~GHHVWmRVXMHLWDVGHIRUPDLQHUHQWH
DIOXWXDo}HVVD]RQDLV'XUDQWHSHUtRGRVGHIpULDVHVFRODUHVHHVWDo}HVFRPPDLRUHVWHPSHUDWXUDVKiXPD
UHGXomRQDSURFXUDSRUSURFHGLPHQWRVPpGLFRVHOHWLYRVSHORVSDFLHQWHV3RURXWURODGRGXUDQWHHVWDo}HV
PDLVIULDVFHUWDViUHDVGRKRVSLWDOILFDPPDLVFKHLDVHPYLUWXGHGHPDLRUQ~PHURGHSDFLHQWHVFRPVLQWRPDV
JULSDLV$OpPGLVVRDRFRUUrQFLDGHVXUWRVSRQWXDLVRXJHQHUDOL]DGRVHSDQGHPLDVWDPEpPSRGHPLPSDFWDU
RIOX[RGHSHVVRDVQRKRVSLWDO$RORQJRGRDQRRYROXPHWDPEpPSRGHVHULPSDFWDGRSHODRFRUUrQFLDGH
IHULDGRVHHYHQWRVSRQWXDLV+LVWRULFDPHQWHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDQRSULPHLURWULPHVWUHGH
FDGDDQRWHQGHDVHULQIHULRUDUHFHLWDRSHUDFLRQDOUHIHUHQWHDRVHJXQGRHWHUFHLURWULPHVWUH

H  SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR

(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH RV IRUQHFHGRUHV VmR stakeholders LPSRUWDQWHV SDUD R GHVHPSHQKR GDV VXDV
DWLYLGDGHVSRLVXPDSDUWHUHOHYDQWHGRVFXVWRVGLUHWRVpSURYHQLHQWHGRVHTXLSDPHQWRVHPDWHULDLVPpGLFR
KRVSLWDODUHV $ &RPSDQKLD FRPSUD RV LQVXPRV HP VXD PDLRULD GH IRUQHFHGRUHV EUDVLOHLURV H HP PHQRU
HVFDODGHIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV$GTXLUHWDPEpPLQVXPRVDGLFLRQDLVLPSRUWDGRVGHIRUPDLQGLUHWD
MXQWRDGLVWULEXLGRUHVHIRUQHFHGRUHVEUDVLOHLURV

$ &RPSDQKLD GHVHQYROYHX XPD HTXLSH GH VXSULPHQWRV HVSHFLDOL]DGD H FRP SURIXQGR FRQKHFLPHQWR GR
PHUFDGRSDUDDTXLVLomRGRVSULQFLSDLVLQVXPRVXWLOL]DGRVHPVXDVDWLYLGDGHVHFULRXFULWpULRVHHVSHFLILFDo}HV
ULJRURVDVSDUDGHILQLUTXHVW}HVUHODWLYDVjHVFROKDGRVVHXVIRUQHFHGRUHVTXHVmREDVHDGDVQmRVRPHQWH
QDTXDOLGDGHHSUHoRGRVSURGXWRVPDVWDPEpPQDUHSXWDomRHVLWXDomRILQDQFHLUDGRVIRUQHFHGRUHV$LQGD
D HTXLSH GH VXSULPHQWRV DWXD GLUHWDPHQWH FRP R FRUSR FOtQLFR GD &RPSDQKLD R TXH SURSRUFLRQD JUDQGH
VLQHUJLDHHOHYDDHILFLrQFLDHPWRGDFDGHLDGHPDWHULDLV

9LVDQGRDLQGDXPDFRQVWDQWHRWLPL]DomRHPVHXVFXVWRVD&RPSDQKLDIUHTXHQWHPHQWHUHDOL]DSHVTXLVDV
QR PHUFDGR SDUD H[SDQGLU RSo}HV GH IRUQHFHGRUHV H PLWLJDU RV ULVFRV GH HYHQWXDO GHVDEDVWHFLPHQWR GH
TXDOTXHULQVXPRJDUDQWLQGRDLQGDFRPHVVHHVWXGRPDLRUSRGHUGHQHJRFLDomR

$&RPSDQKLDHYLWDDFRUGRVGHH[FOXVLYLGDGHFRPTXDLVTXHUGHVHXVIRUQHFHGRUHV1RHQWDQWRR0DWHU'HL
YLVDIRUPDUSDUFHULDVVyOLGDVHGHORQJDGXUDomRGHIRUPDDJDUDQWLUDSURGXomRGRPDWHULDOHVSHFLILFDGR
EHPFRPRPLQLPL]DUDGLILFXOGDGHGHIRUQHFLPHQWRHPpSRFDVGHDOWDGHPDQGDGHPHUFDGR

3RUILPDJHVWmRGHHVWRTXHVHVROLFLWDo}HVGHPDWHULDLVQHFHVViULRVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGD
GHIRUPDHOHWU{QLFDXWLOL]DQGRRVLVWHPD09

(ii)
eventual dependência de poucos fornecedores

$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDYDVWDOLVWDGHIRUQHFHGRUHVVHQGRTXHQHQKXPGHOHVLQGLYLGXDOPHQWHWHPXPD
SDUWLFLSDomRVLJQLILFDWLYDQRVFXVWRVWRWDLVGD&RPSDQKLD




554
PÁGINA: 148 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

(iii)
eventual volatilidade em seus preços

(PGHFRUUrQFLDGHXPDYRODWLGDGHGHSUHoRVDRUJDQL]DomREXVFDUHVWUHLWDUDLQGDPDLVDQHJRFLDomRFRP
VHXV IRUQHFHGRUHV GHVHQYROYHQGR HVWUDWpJLDV H IRUWDOHFHQGR DLQGD PDLV DV SDUFHULDV EXVFD DOWHUQDWLYDV
MXQWR DRV HQYROYLGRV SULQFLSDOPHQWH FRUSR FOtQLFR H GLUHWRULD PpGLFD FRPR QRYDV WHFQRORJLDV LQVXPRV
VLPLODUHVHQRYDVPDUFDVSDUDPLQLPL]DURLPSDFWRILQDQFHLUR

(PFDVRGHLQVXPRVTXHVmRUHSDVVDGRVDVIRQWHVSDJDGRUDVDVWDEHODVVmRDWXDOL]DGDVFRQIRUPH
FRQWUDWRHRVYDORUHVUHSDVVDGDVVHPSHUGDGDPDUJHPGDRUJDQL]DomR
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO

DPRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
$FRQFHQWUDomRGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDpGLVWULEXtGDGHWDOIRUPDTXHQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHWUrVFOLHQWHVLQGLYLGXDOPHQWHFRQFHQWUDYDPLQGLYLGXDOPHQWH
PDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD1RH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 RV WUrV PDLRUHV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV SULYDGRV GH VD~GH 
UHVSRQGHUDPSRUDSUR[LPDGDPHQWHGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDHRVFLQFR
PDLRUHVSRU

$SHUGDGHXPRXPDLVGHFRQWUDWRVVLJQLILFDWLYRVDLQFDSDFLGDGHGHUHQRYDUTXDOTXHUFRQWUDWRHP
FRQGLo}HV EHQpILFDV RX DV UHGXo}HV QRV PRQWDQWHV GH UHHPEROVR UHFHELGRV GDV FRPSDQKLDV
RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH SRGHP WHU XP LPSDFWR DGYHUVR
UHOHYDQWHQDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHSRGHUiDIHWDUD
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV

9LGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD³$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDPFRQFHQWUDomR
UHOHYDQWH H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD VmR DIHWDGRV VLJQLILFDWLYDPHQWH SHORV
SDJDPHQWRVUHFHELGRVGDVDGPLQLVWUDGRUDVGHSODQRVSULYDGRVGHVD~GH6HD&RPSDQKLDQmRIRU
FDSD] GH PDQWHU H QHJRFLDU FRQWUDWRV FRPHUFLDLV HP WHUPRV IDYRUiYHLV FRP DV RSHUDGRUDV
VHJXUDGRUDVHSURYHGRUHVGHSODQRVGHVD~GHDVXDUHFHLWDSRGHVHUUHGX]LGD´

EVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
$&RPSDQKLDDWXDH[FOXVLYDPHQWHQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVHDVVLPQmRUHSRUWDVXDV
LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GLYLGLGDV HP VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV UHJUDV
FRQWiEHLVDSOLFiYHLV
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
D QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVHKLVWyULFR
GHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
5HJXODomRGRV&RQWUDWRV&HOHEUDGRVFRP2SHUDGRUDVGH3ODQRVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH
(PUD]mRGDVUHODo}HVFRQWUDWXDLVH[LVWHQWHVFRPDVRSHUDGRUDVGHSODQRVGHDVVLVWrQFLDVD~GH
VXMHLWDVjUHJXODomRHILVFDOL]DomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU $16 RVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLDVmRDIHWDGRVSRUGHWHUPLQDGDVQRUPDVUHJXODWyULDVGHILQLGDVSRUWDODJrQFLD
$ $16 p XPD DJrQFLD UHJXODGRUD FULDGD SHOD /HL Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGD /HL FRPDILQDOLGDGHLQVWLWXFLRQDOGHSURPRYHUDGHIHVDGRLQWHUHVVHS~EOLFRQD
DVVLVWrQFLDVXSOHPHQWDUjVD~GHUHJXODQGRDVRSHUDGRUDVSULYDGDVVHWRULDLVLQFOXVLYHTXDQWRjV
VXDVUHODo}HVFRPSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHFRQVXPLGRUHVFRQWULEXLQGRSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
GDV Do}HV GH VD~GH QR SDtV 9LQFXODGD DR 0LQLVWpULR GD 6D~GH HOD p GRWDGD GH DXWRQRPLD
DGPLQLVWUDWLYD ILQDQFHLUD SDWULPRQLDO H GH JHVWmR GH UHFXUVRV KXPDQRV DXWRQRPLD QDV VXDV
GHFLV}HVWpFQLFDVHPDQGDWRIL[RGHVHXVGLULJHQWHV
$$16HQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVOHJDLVUHJXODRVSDGU}HVGHFREHUWXUDHGHTXDOLGDGHGDSUySULD
DVVLVWrQFLD j VD~GH DWULEXWRV HVVHQFLDLV H HVSHFtILFRV GRV SODQRV GH VD~GH TXH VHUYHP GH
UHIHUrQFLDSDUDWRGRVRVFRQWUDWRVTXHYHQKDPDVHUFHOHEUDGRVHGHILQLo}HVHVSHFtILFDVWDLVFRPR
FREHUWXUDV PtQLPDV SUHoRV SRU IDL[D HWiULD IRUPDV GH DFHVVR DR SODQR GH DVVLVWrQFLD PpGLFD
SULYDGD PRGDOLGDGHVLQGLYLGXDLVHRXIDPLOLDUFROHWLYDHPSUHVDULDORXFROHWLYDSRUDGHVmR IRUPDV
GHDFHVVRDWUDWDPHQWRVPHFDQLVPRVGHUHJXODomRFDUrQFLDVRXDEUDQJrQFLDWHUULWRULDOGHFDGD
SODQRGHVD~GH
2DUWLJRLQFLVR,9GD/HLGHWHUPLQDTXHD$16QRkPELWRGHVXDVDWULEXLo}HVSRGHIL[DU
FULWpULRVSDUDRVSURFHGLPHQWRVGHFUHGHQFLDPHQWRHGHVFUHGHQFLDPHQWRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
jVRSHUDGRUDV$GHPDLVRDUWLJR$GD/HLQGHGHMXQKRGHFRQIRUPHDOWHUDGD
/HL LQFOXtGRSHOD/HLQGHGHMXQKRGHGHWHUPLQDDREULJDWRULHGDGHGH
H[LVWrQFLDGHFRQWUDWRVHVFULWRVHQWUHDVRSHUDGRUDVHVHXVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHVWDEHOHFHQGR
DV FRQGLo}HV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH DWHQomR j VD~GH SRU SHVVRDV ItVLFDV RX MXUtGLFDV QR
kPELWRGRVSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GH
(PUD]mRGLVVRD$16HGLWRXDVVHJXLQWHV5HVROXo}HVTXHUHJXODPHQWDPDUHODomRFRQWUDWXDOHQWUH
DVRSHUDGRUDVHVHXVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV

;ŝͿ 5HVROXomR1RUPDWLYDQGHGHPDUoRGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHGLVS}H

VREUHDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVSDUDDVLQIUDo}HVjOHJLVODomRGRVSODQRVSULYDGRVGH
DVVLVWrQFLDjVD~GH 51 

;ŝŝͿ ,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHRXWXEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHGLVS}HVREUH
DVVROLFLWDo}HVGHVXEVWLWXLomRGHHQWLGDGHKRVSLWDODUHGHUHGLPHQVLRQDPHQWRGHUHGHSRU
UHGXomR ,1 

;ŝŝŝͿ 5HVROXomR1RUPDWLYDQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHGLVS}H

VREUHDVUHJUDVSDUDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVHVFULWRVILUPDGRVHQWUHDVRSHUDGRUDVGH
SODQRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHHRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHDWHQomRjVD~GH 51
 

;ŝǀͿ 5HVROXomR1RUPDWLYDQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHGLVS}H
VREUH D GHILQLomR GH tQGLFH GH UHDMXVWH SHOD $16 D VHU DSOLFDGR SHODV RSHUDGRUDV GH
SODQRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHDRVVHXVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHDWHQomRjVD~GHHP
VLWXDo}HVHVSHFtILFDV 51 H

;ǀͿ 5HVROXomR1RUPDWLYDQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHGLVS}H
VREUHDVXEVWLWXLomRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHDWHQomRjVD~GHQmRKRVSLWDODUHV
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$51HVSHFLILFDDVFRQGLo}HVPtQLPDVREULJDWyULDVTXHGHYHPHVWDUHVWDEHOHFLGDVFRQWUDWXDOPHQWH
TXDLV VHMDP L  REMHWR H QDWXUH]D GR FRQWUDWR FRP GHVFULomR GH WRGRV RV VHUYLoRV FRQWUDWDGRV LL 
GHVFULomRGRVYDORUHVGRVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVGRVFULWpULRVGDIRUPDHGDSHULRGLFLGDGHGRVHXUHDMXVWH
HGRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVSDUDIDWXUDPHQWRHSDJDPHQWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV LLL LGHQWLILFDomR
GH DWRV HYHQWRV H SURFHGLPHQWRV DVVLVWHQFLDLV TXH QHFHVVLWDP GD DXWRUL]DomR DGPLQLVWUDomR GD
RSHUDGRUD LY YLJrQFLDGRFRQWUDWR Y FULWpULRVHSURFHGLPHQWRVSDUDSURUURJDomRUHQRYDomRHUHVFLVmR
H YL SHQDOLGDGHVSDUDDVSDUWHVSHORQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV$LQGDDGHILQLomR
GH UHJUDV GLUHLWRV REULJDo}HV H UHVSRQVDELOLGDGHV HVWDEHOHFLGRV QDV FOiXVXODV SDFWXDGDV GHYHP
REVHUYDURGLVSRVWRQD/HLHGHPDLVOHJLVODo}HVHUHJXODPHQWDo}HVHPYLJRU$OpPGLVVRD51
 YHGD SUiWLFDV H FRQGXWDV QD FRQWUDWXDOL]DomR HQWUH RSHUDGRUDV H SUHVWDGRUHV FRPR H[LJLU
H[FOXVLYLGDGHQDUHODomRFRQWUDWXDOFRPRSUHVWDGRUGHVHUYLoRVHHVWDEHOHFHUUHJUDVTXHLPSHoDPR
SUHVWDGRUGHVHUYLoRVGHFRQWHVWDUDVJORVDV
'HDFRUGRFRPD51HD51HPFDVRGHSUHYLVmRGHOLYUHQHJRFLDomRTXDQWRDRUHDMXVWHGR
SUHoRVHDVSDUWHVQmRDOFDQoDUHPXPDFRUGRQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVGHGHMDQHLURGHFDGD
DQRVHUiDSOLFiYHORtQGLFHGHUHDMXVWHGHILQLGRSHOD$16DSDUWLUGDGDWDGHDQLYHUViULRGRFRQWUDWR
HVFULWRFRUUHVSRQGHQWHDRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR,3&$FRUUHVSRQGHQWH
DRYDORUDFXPXODGRQRVPHVHVDQWHULRUHVjGDWDGRDQLYHUViULRGRFRQWUDWRHVFULWR
2GHVFXPSULPHQWRGDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLVHGDVGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVQDFHOHEUDomR
GRVFRQWUDWRVSHODVRSHUDGRUDVGHSODQRVSULYDGRVHSHORVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRHQVHMDDSOLFDomRj
SDUWHLQIUDWRUDGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/HLHJUDGXDGDVQD51$RVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRD~QLFDSHQDOLGDGHDSOLFiYHOpDPXOWDSHFXQLiULDQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD51
FXMRYDORUYDULDSHORWLSRJUDYLGDGHHUHLQFLGrQFLDGDLQIUDomR HQWUHRXWURVIDWRUHVSUHYLVWRVQD
51 HpOLPLWDGRDRYDORUGH5SRULQIUDomRGHDFRUGRFRPRSRUWHHFRQ{PLFRGD
SUHVWDGRUDGHVHUYLoRHDJUDYLGDGHGDLQIUDomRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HL
Vigilância Sanitária
2 IXQFLRQDPHQWR UHJXODU GRV KRVSLWDLV FOtQLFDV H ODERUDWyULRV FOtQLFRV GHSHQGH GD REWHQomR H
PDQXWHQomR GH OLFHQoDV H DOYDUiV HPLWLGRV SHODV DXWRULGDGHVVDQLWiULDVFRPSHWHQWHV EHPFRPR
OLFHQoDVSDUDDFROHWDGHSyVLWRRXDUPD]HQDPHQWRXWLOL]DomRHPHTXLSDPHQWRVHLPSRUWDomRGH
PHUFDGRULDV H PDWHULDLV ELROyJLFRV PDQXVHLR WUDWDPHQWR WUDQVSRUWH H GHVFDUWH GH UHVtGXRV
FRQWDPLQDQWHVPDWHULDLVUDGLRDWLYRVHSURGXWRVTXtPLFRVFRQWURODGRVDOpPGHSURGXWRVVDQHDQWHV
$$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD $19,6$ pXPDDXWDUTXLDHVSHFLDOFULDGDSHOD/HLQ
GHGHMDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGD /HL FRPDILQDOLGDGHLQVWLWXFLRQDO GH
SURPRYHUDSURWHomRGDVD~GHGDSRSXODomRSRULQWHUPpGLRGRFRQWUROHVDQLWiULRGDSURGXomRHGD
FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHVHUYLoRVVXEPHWLGRVjYLJLOkQFLDVDQLWiULDLQFOXVLYHGRVDPELHQWHVGRV
SURFHVVRVGRVLQVXPRVHGDVWHFQRORJLDVDHOHVUHODFLRQDGRV$VVLPD$19,6$UHJXODHFRQWUROD
DVDo}HVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDQR%UDVLOHPkPELWRIHGHUDOHWHPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWURV L 
FRRUGHQDUDVDo}HVGDVGLYHUVDVDXWRULGDGHVUHVSRQViYHLVSHODYLJLOkQFLDVDQLWiULDHPWRGRVRVWUrV
QtYHLVGHJRYHUQR LL HVWDEHOHFHUQRUPDVHSURSRUDFRPSDQKDUHH[HFXWDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HVH
Do}HV GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD LLL  HPLWLU UHJLVWURV GH SURGXWRV DOLPHQWtFLRV H IDUPDFrXWLFRVHQWUH
RXWURV LY DSOLFDUSHQDOLGDGHVHPFDVRGHYLRODomRGDVOHLVHUHJXODPHQWRVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULD
HRXGHDPHDoDjVD~GHS~EOLFDWDLVFRPRVXVSHQVmRGHRSHUDo}HVHFDQFHODPHQWRGHOLFHQoDV
FRQIRUPHSUHYLVWRQDUHJXODPHQWDomR Y VXSHUYLVLRQDUDVDXWRULGDGHVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVGH
YLJLOkQFLD VDQLWiULD YL  ILVFDOL]DU R FXPSULPHQWR GH OHLV H UHJXODPHQWRV UHODFLRQDGRV j YLJLOkQFLD
VDQLWiULD YLL PRQLWRUDUDHYROXomRGRSUHoRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHTXLSDPHQWRVPpGLFRVH
GHVD~GHHVHUYLoRVGHVD~GH
$$19,6$WDPEpPWHPSRGHUHVSDUDUHJXODPHQWDUFRQWURODUHILVFDOL]DURVSURGXWRVHVHUYLoRVTXH
HQYROYDPULVFRjVD~GHS~EOLFDLQFOXVLYHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVVHUYLoRVYROWDGRVSDUDDDWHQomR
DPEXODWRULDO VHMD GH URWLQD RX GH HPHUJrQFLD VHUYLoRV UHDOL]DGRV HP UHJLPH GH LQWHUQDomR H
VHUYLoRVGHDSRLRGLDJQyVWLFRHWHUDSrXWLFREHPFRPRDTXHOHVTXHLPSOLTXHPDLQFRUSRUDomRGH
QRYDVWHFQRORJLDV
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$$19,6$SRVVXLWDPEpPDSUHUURJDWLYDGHUHJXODPHQWDUFRQWURODUHILVFDOL]DUDVLQVWDODo}HVItVLFDV
HTXLSDPHQWRVORFDOL]Do}HVHSURFHGLPHQWRVXVDGRVRXHPSUHJDGRVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
VD~GHLQFOXVLYHDGLVSRVLomRGHUHVtGXRVGHFRUUHQWHVGHVWDVDWLYLGDGHVEHPFRPRHTXLSDPHQWRV
HPDWHULDLVPpGLFRKRVSLWDODUHVRGRQWROyJLFRVHKHPRWHUiSLFRVHGHGLDJQyVWLFRODERUDWRULDOHSRU
LPDJHPQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRLQFLVR9,GD/HL
(PkPELWRIHGHUDOSDUDTXHFOtQLFDVHODERUDWyULRVFOtQLFRVSRVVDPH[HUFHUDVVXDVDWLYLGDGHVp
QHFHVViULRDREWHQomRGHXPD$XWRUL]DomRGH)XQFLRQDPHQWRGH(PSUHVDHPLWLGDSHOD$19,6$
$OpPGLVVRFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDFRQWDFRPKRVSLWDLVQRVHVWDGRVGH0LQDV*HUDLVHHP
EUHYH%DKLDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRHVWDGXDOHPXQLFLSDOHPYLJRUQHVVHV(VWDGRVH
UHVSHFWLYRV 0XQLFtSLRV 1R kPELWR HVWDGXDO GLVWULWDO RX PXQLFLSDO DV VHFUHWDULDV GH YLJLOkQFLD
VDQLWiULDORFDLVHUHJLRQDLVVmRRVUHVSRQViYHLVSHODILVFDOL]DomRGDVDo}HVVDQLWiULDVDWXDQGRHP
FRQMXQWRDRFRQWUROHVDQLWiULRIHGHUDOUHDOL]DGRSHOD$19,6$GHIRUPDGHVFHQWUDOL]DGD$VVLPFRP
R REMHWLYR GH HOLPLQDU GLPLQXLU RX SUHYHQLU SRVVtYHLV ULVFRV j VD~GH KXPDQD p H[LJLGR SHODV
VHFUHWDULDV GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD FRPSHWHQWHV TXHFDGDHVWDEHOHFLPHQWRTXHSUDWLTXHDWLYLGDGHV
VXMHLWDVDRFRQWUROHVDQLWiULRREWHQKDMXQWRDHODVVHXOLFHQFLDPHQWRVDQLWiULRFRQVLVWHQWHQDHPLVVmR
GH $OYDUi 6DQLWiULR TXH DXWRUL]D VHX IXQFLRQDPHQWR RX RSHUDomR GH DFRUGR FRP D DWLYLGDGH
GHVHQYROYLGD$OpPGROLFHQFLDPHQWRGRVHVWDEHOHFLPHQWRVHGDVDWLYLGDGHVSRUHOHVGHVHQYROYLGDV
DOHJLVODomRVDQLWiULDORFDOWDPEpPSRGHUiLPSRUDQHFHVVLGDGHGHOLFHQFLDPHQWRSDUDHTXLSDPHQWRV
XWLOL]DGRVFRPRHTXLSDPHQWRVGHUDLR[
2V KRVSLWDLV FOtQLFDV H ODERUDWyULRV FOtQLFRV GD &RPSDQKLD SRVVXHP DV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV
QHFHVViULDV SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV HPLWLGDV SHOD $19,6$ H SHODV VHFUHWDULDV GH
YLJLOkQFLDVDQLWiULDFRPSHWHQWHVYiOLGDVHYLJHQWHV$LQGDSDUWHGRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDHVWmR
HPSURFHVVRGHUHQRYDomRGHVXDVOLFHQoDVVDQLWiULDVMXQWRjVDXWRULGDGHVORFDLV $GHSHQGHUGR
ORFDO HP TXH VH HQFRQWUD R HVWDEHOHFLPHQWR D OHJLVODomR VDQLWiULD ORFDO SRGHUi LPSRU SUD]RV H
SURFHGLPHQWRVGLVWLQWRVSDUDDUHQRYDomRGDVOLFHQoDV
$LQGDQRkPELWRGDUHJXODPHQWDomRVDQLWiULDR&DGDVWUR1DFLRQDOGH(VWDEHOHFLPHQWRVGH6D~GH
&1(6 FRQIRUPHLQVWLWXtGRSHOD3RUWDULDQGR0LQLVWpULRGD6D~GHFRQVWLWXLGRFXPHQWR
S~EOLFR H VLVWHPD GH LQIRUPDomR RILFLDO GH FDGDVWUDPHQWR GH LQIRUPDo}HV GH WRGRV RV
HVWDEHOHFLPHQWRVGHVD~GHQR3DtVFRQWHQGRDILQDOLGDGHGH L FDGDVWUDUHDWXDOL]DUDVLQIRUPDo}HV
VREUH HVWDEHOHFLPHQWRV GH VD~GH H VXDV GLPHQV}HV FRPR UHFXUVRV ItVLFRV WUDEDOKDGRUHV H
VHUYLoRV LL  GLVSRQLELOL]DU LQIRUPDo}HV GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH VD~GH SDUD RXWURV VLVWHPDV GH
LQIRUPDomR LLL  RIHUWDU SDUD D VRFLHGDGH LQIRUPDo}HV VREUH D GLVSRQLELOLGDGH GH VHUYLoRV QRV
WHUULWyULRVIRUPDVGHDFHVVRHIXQFLRQDPHQWRH LY IRUQHFHULQIRUPDo}HVTXHDSRLHPDWRPDGDGH
GHFLVmR R SODQHMDPHQWR D SURJUDPDomR H R FRQKHFLPHQWR SHORV JHVWRUHV SHVTXLVDGRUHV
WUDEDOKDGRUHVHVRFLHGDGHHPJHUDODFHUFDGDRUJDQL]DomRH[LVWrQFLDHGLVSRQLELOLGDGHGHVHUYLoRV
IRUoDGHWUDEDOKRHFDSDFLGDGHLQVWDODGDGRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHVD~GHHWHUULWyULRV1HVWHVHQWLGR
RVHVWDEHOHFLPHQWRVGHVD~GHGD&RPSDQKLDGHYHPREULJDWRULDPHQWHSRVVXLUUHJLVWURDWXDOL]DGR
SHUDQWH R &1(6 (VWDPRV HP SURFHVVR GH REWHQomR GR UHJLVWUR MXQWR DR &1(6 GDV FOtQLFDV
DVVLVWHQFLDLVGD&RPSDQKLD 0DLV6D~GHH6D~GH&RUSRUDWLYD VHQGRTXHDDXVrQFLDGHVVHUHJLVWUR
QmRSRGHUHVXOWDUHPTXDOTXHUHIHLWRDGYHUVRQDRSHUDomRGRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLD
$OpPGDREWHQomRGHOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVSDUDRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVD
&RPSDQKLDGHYHFXPSULUFRPXPDVpULHGHUHTXLVLWRVHQRUPDVUHJXODWyULDVHPLWLGDVSHOD$19,6$
TXHUHJHPRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHKRVSLWDLVFOtQLFDVHODERUDWyULRVFOtQLFRVVHQGRDVSULQFLSDLV
DVLQGLFDGDVDEDL[R
L  5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGD ³5'&´ QGHGHIHYHUHLURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD TXH GLVS}H VREUH R 5HJXODPHQWR 7pFQLFR SDUD SODQHMDPHQWR SURJUDPDomR
HODERUDomRHDYDOLDomRGHSURMHWRVItVLFRVGHHVWDEHOHFLPHQWRVDVVLVWHQFLDLVjVD~GH
LL  5'&Q GHGHRXWXEUR GH FRQIRUPHDOWHUDGDTXHDSURYDRUHJXODPHQWR
WpFQLFRSDUDIXQFLRQDPHQWRGRVVHUYLoRVTXHUHDOL]DPDWLYLGDGHVODERUDWRULDLVWDLVFRPR
ODERUDWyULRVFOtQLFRVHSRVWRVGHFROHWDODERUDWRULDO



559
PÁGINA: 153 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

LLL  5'& Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD TXH GLVS}H VREUH R
JHUHQFLDPHQWRGHWHFQRORJLDVHPVD~GHHPHVWDEHOHFLPHQWRVGHVD~GH
LY  5'& Q  GH  GH QRYHPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD TXH GLVS}H VREUH RV
5HTXLVLWRVGH%RDV3UiWLFDVGH)XQFLRQDPHQWRSDUDRV6HUYLoRVGH6D~GHH
Y  5'&QGHGHPDUoRGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHGLVS}HVREUHRV5HTXLVLWRV
GH%RDV3UiWLFDVGH)XQFLRQDPHQWRSDUDRV6HUYLoRVGH'LiOLVH
YL  5'&QGHGHPDUoRGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHUHJXODRVSURFHVVRVGH
JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV GRV VHUYLoRV GH VD~GH H D HODERUDomR GR 3ODQR GH
*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVGH6HUYLoRVGH6D~GH 3*566 H
YLL  5'& Q  GH  GH PDLR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD TXH HVWDEHOHFH FULWpULRV
UHTXLVLWRV H SURFHGLPHQWRV SDUD R IXQFLRQDPHQWR D KDELOLWDomR QD 5HGH %UDVLOHLUD GH
/DERUDWyULRV$QDOtWLFRVHP6D~GH5HEODVHRFUHGHQFLDPHQWRGHODERUDWyULRVDQDOtWLFRV
TXHUHDOL]DPDQiOLVHVHPSURGXWRVVXMHLWRVDRUHJLPHGHYLJLOkQFLDVDQLWiULD
2 GHVFXPSULPHQWR GD OHJLVODomR VDQLWiULD IHGHUDO VXMHLWD R LQIUDWRU VHP SUHMXt]R GDV
UHVSRQVDELOLGDGHVSHQDOHFLYLOFDEtYHLVjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/HLQGH
GHDJRVWRGH FRQIRUPH DOWHUDGD SRGHQGR VHU DSOLFDGDV DOWHUQDWLYD RX FXPXODWLYDPHQWH
L DGYHUWrQFLD
LL  PXOWD TXH SRGH YDULDU GH 5 D 5 D GHSHQGHU GD JUDYLGDGH GD
LQIUDomRHSRGHQGRVHUDSOLFDGDHPGREURHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD 
LLL LQWHUGLomRSDUFLDORXWRWDOGRHVWDEHOHFLPHQWR
LY FDQFHODPHQWRGHDXWRUL]DomRSDUDIXQFLRQDPHQWRGD HPSUHVD
Y FDQFHODPHQWRGRDOYDUiGHOLFHQFLDPHQWRGHHVWDEHOHFLPHQWR
YL LQWHUYHQomRQRHVWDEHOHFLPHQWRTXHUHFHEDUHFXUVRVS~EOLFRVGHTXDOTXHUHVIHUD
YLL VXVSHQVmRGHSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGHHQWUHRXWURV
$VUHJXODPHQWDo}HVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDGHSHQGHUGDORFDOL]DomRGH
VHXVHVWDEHOHFLPHQWRVSRGHPLPSRUSHQDOLGDGHVGLVWLQWDV
Radiação e Substâncias Químicas Perigosas
$OpP GD UHJXODPHQWDomR VDQLWiULD DV DWLYLGDGHV GH PHGLFLQD QXFOHDU H UDGLR LPXQRHQVDLR
GHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDRFRQWUROHGD&RPLVVmR1DFLRQDOGH(QHUJLD1XFOHDU
&1(1  FULDGD SHOD /HL )HGHUDO Q  GH  GH DJRVWR GH  (VWD DXWDUTXLD IHGHUDO
YLQFXODGDDR0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDo}HVDWXD L QROLFHQFLDPHQWRGHLQVWDODo}HV
QXFOHDUHVHUDGLRDWLYDV LL QDILVFDOL]DomRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVjH[WUDomRHjPDQLSXODomR
GHPDWpULDVSULPDVHPLQHUDLVGHLQWHUHVVHSDUDDiUHDQXFOHDU LLL QRHVWDEHOHFLPHQWRGHQRUPDV
H UHJXODPHQWRV LY  QD ILVFDOL]DomR GDV FRQGLo}HV GH SURWHomR UDGLROyJLFD GH WUDEDOKDGRUHV QDV
LQVWDODo}HV QXFOHDUHV H UDGLRDWLYDV Y  QR DWHQGLPHQWR D VROLFLWDo}HV GH DX[tOLR GHQ~QFLDV H
HPHUJrQFLDVHQYROYHQGRIRQWHVGHUDGLDo}HVLRQL]DQWHV YL QRGHVHQYROYLPHQWRGHHVWXGRVHQD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVHPPHWURORJLDGDVUDGLDo}HVLRQL]DQWHV4XDOTXHUDOWHUDomRQDVFRQGLo}HV
GDVDWLYLGDGHVSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVGHYHUiVHUFRPXQLFDGDj &1(1SDUDDQiOLVHHDQXrQFLD
SUpYLD$OpPGLVVRRDJHQWHPDQLSXODGRUGDIRQWHUDGLRDWLYDGHYHUiVHUFUHGHQFLDGRSHODFRPLVVmR
SDUDWDOH[HUFtFLRODERUDO
$LQGD DV DWLYLGDGHV GHVHPSHQKDGDV SHOD &RPSDQKLD SRGHP HQYROYHU SURGXWRV RX VXEVWkQFLDV
TXtPLFDV FRP SURSULHGDGHV GHVWUXWLYDV Wy[LFDV FRUURVLYDV LQIODPiYHLV H[SORVLYDV HQWUH RXWUDV
FDUDFWHUtVWLFDV VXMHLWDV DR FRQWUROH UHJXODomR H ILVFDOL]DomR SHOR ([pUFLWR %UDVLOHLUR EHP FRPR
SHORV'HSDUWDPHQWRVGD3ROtFLD)HGHUDOHGD3ROtFLD&LYLO3RUHVVDUD]mRWRGDVDVSHVVRDVItVLFDV
H MXUtGLFDV TXH H[HUFHP DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV j IDEULFDomR DUPD]HQDPHQWR WUDQVIRUPDomR
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HPEDODJHP FRPHUFLDOL]DomR WUDQVSRUWH GLVWULEXLomR LPSRUWDomR H H[SRUWDomR GH SURGXWRV RX
VXEVWkQFLDV TXtPLFDV FRQWURODGDV VmR REULJDGDV D UHJXODUL]DU VXDV DWLYLGDGHV MXQWR DRV yUJmRV
FRPSHWHQWHVQRVWHUPRVGD3RUWDULDQGHGHGH]HPEURGHGD3RUWDULDQGH
GHPDUoRGHHGR'HFUHWRQGHGHVHWHPEURGH
'HVVDIRUPDDVSHVVRDVMXUtGLFDVTXHGHVHPSHQKHPDWLYLGDGHVFRPSURGXWRVTXtPLFRVFRQWURODGRV
GHYHP UHTXHUHU DV VHJXLQWHV OLFHQoDV D GHSHQGHU GD FODVVLILFDomR GR SURGXWR L  &HUWLILFDGR GH
5HJLVWUR HPLWLGR SHOR ([pUFLWR %UDVLOHLUR LL  &HUWLILFDGR GH 5HJLVWUR &DGDVWUDO H &HUWLILFDGR GH
/LFHQoDGH)XQFLRQDPHQWRHPLWLGRVSHOR'HSDUWDPHQWRGD3ROtFLD)HGHUDOH LLL $OYDUiGH/LFHQoD
H&HUWLILFDGRGH9LVWRULD,QVSHomRHPLWLGRVSHOR'HSDUWDPHQWRGD3ROtFLD&LYLO(VWDGXDO
$RSHUDomRGHXPHVWDEHOHFLPHQWRVHPRVGHYLGRVFHUWLILFDGRVHDOYDUiVVXSUDPHQFLRQDGRVEHPFRPR
TXDOTXHU YLRODomR jV OHLV H DRV UHJXODPHQWRV UHODWLYRV DR FRQWUROHILVFDOL]DomR GH SURGXWRV TXtPLFRV
FRQWURODGRVSHOR([pUFLWR%UDVLOHLURSHOD3ROtFLD)HGHUDOHSHOD3ROtFLD&LYLO(VWDGXDOLQGHSHQGHQWHPHQWH
GD LPSRVLomR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO H SHQDO DSyV D FRQFOXVmR GR SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR SRGHUi
VXMHLWDUD&RPSDQKLDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFDGDVFXPXODWLYDRXLVRODGDPHQWHWDLVFRPR L 
DGYHUWrQFLD LL PXOWDTXHSRGHYDULDUHPFHUFDGH5PLOD5PLOKmR LLL DSUHHQVmRGRV
SURGXWRVH LY VXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGHVHXVDOYDUiVRXFHUWLILFDGRV
Conselhos Profissionais
7HQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSUHVWDSRUPHLRGHVHXVKRVSLWDLVFOtQLFDVHODERUDWyULRVFOtQLFRV
VHUYLoRV GH VD~GH RIHUHFHQGR VHUYLoRV PpGLFRV H KRVSLWDODUHV GH GLDJQyVWLFR HRX WUDWDPHQWR
VHUYLoRV GH HQIHUPDJHP H IDUPDFrXWLFRV H VHUYLoRV WpFQLFRV UDGLROyJLFRV TXH ID]HP XVR GH
UDGLDo}HV H PDWpULDV QXFOHDUHV SDUD R VHX UHJXODU H[HUFtFLR RV KRVSLWDLV H ODERUDWyULRV FOtQLFRV
GHYHP VHU UHJLVWUDGDV QR L  &RQVHOKR 5HJLRQDO GH 0HGLFLQD &50  LL  &RQVHOKR 5HJLRQDO GH
(QIHUPDJHP &25(1  LLL &RQVHOKR5HJLRQDOGH)DUPiFLD &5)  LY &RQVHOKR5HJLRQDOGH
7pFQLFRVGH5DGLRORJLD &575  Y &RQVHOKR5HJLRQDOGH%LRPHGLFLQD &5%0  YL &RQVHOKR
5HJLRQDO GH 1XWULomR &51  YLL  &RQVHOKR 5HJLRQDO GH )LVLRWHUDSLD H 7HUDSLD 2FXSDFLRQDO
&5(),72 H YLLL &RQVHOKR5HJLRQDOGH)RQRDXGLRORJLD ³&5()212´ $SUHVWDomRGHVHUYLoRV
VXMHLWRVjUHJXODomRGH&RQVHOKRV3URILVVLRQDLVSRGHUiRFRUUHUSHODSUySULDXQLGDGHRXGHIRUPD
WHUFHLUL]DGD
$OpPGLVVRRVSURILVVLRQDLVGD&RPSDQKLDTXHUHDOL]DPDVDWLYLGDGHVVXMHLWRVjUHJXODomRGHHQWLGDGHVGH
FODVVH WDPEpP GHYHP SRVVXLU UHJLVWUR SHUDQWH RV &RQVHOKRV 3URILVVLRQDLV FRPSHWHQWHV DVVLP FRPR
GHYLGDPHQWH YLQFXODGRV j &RPSDQKLD LQFOXVLYH QD IXQomR GH UHVSRQViYHLV WpFQLFRV (YHQWXDO
GHVFXPSULPHQWR GD UHJXODPHQWDomR GRV &RQVHOKRV 3URILVVLRQDLV FRPSHWHQWHV H DSOLFiYHLV VXMHLWDUi R
LQIUDWRU jV SHQDOLGDGHV GHILQLGDV SRU FDGD XP GRV &RQVHOKRV 3URILVVLRQDLV SRGHQGR YDULDU HQWUH
DGYHUWrQFLDPXOWDVXVSHQVmRHFDVVDomRGRH[HUFtFLRSURILVVLRQDO±SDUDDVSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDV
HQWUHRXWUDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQDVUHJXODPHQWDo}HV'DPHVPDIRUPDFDGD&RQVHOKR3URILVVLRQDO
SRVVXLUHJUDVGLVWLQWDVDFHUFDGHSUD]RVHSURFHGLPHQWRVSDUDDUHQRYDomRGRVFDGDVWURVGHSHVVRDV
MXUtGLFDVHGHUHVSRQViYHLVWpFQLFRV
Regulação do Mercado de Medicamentos
$ &kPDUD GH 5HJXODomR GR 0HUFDGR GH 0HGLFDPHQWRV &0('  p XP yUJmR LQWHUPLQLVWHULDO
UHVSRQViYHOSHODUHJXODomRHFRQ{PLFDGRPHUFDGRGHPHGLFDPHQWRVQR%UDVLOWHQGRSRUREMHWLYRV
DDGRomRLPSOHPHQWDomRHFRRUGHQDomRGHDWLYLGDGHVUHODWLYDVjUHJXODomRHFRQ{PLFDGRPHUFDGR
GH PHGLFDPHQWRV YROWDGRV D SURPRYHU D DVVLVWrQFLD IDUPDFrXWLFD j SRSXODomR SRU PHLR GH
PHFDQLVPRV TXH HVWLPXOHP D RIHUWD GH PHGLFDPHQWRV H D FRPSHWLWLYLGDGH GR VHWRU $ $19,6$
H[HUFHRSDSHOGH6HFUHWDULD([HFXWLYDGD&0('QRVWHUPRVGR'HFUHWR)HGHUDOQ$
&0('HVWDEHOHFHOLPLWHVSDUDSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVDGRWDUHJUDVTXHHVWLPXODPDFRQFRUUrQFLD
QRVHWRUPRQLWRUDDFRPHUFLDOL]DomRHDSOLFDSHQDOLGDGHVTXDQGRVXDVUHJUDVVmRGHVFXPSULGDV
&RQIRUPH GHILQLGR SHOD /HL )HGHUDO Q  R GHVFXPSULPHQWR GH DWRV HPDQDGRV SHOD
&0(' QR H[HUFtFLR GH VXDV FRPSHWrQFLDV GH UHJXODomR H PRQLWRUDPHQWR GR PHUFDGR GH
PHGLFDPHQWRVVXMHLWDRLQIUDWRUjVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQRDUWLJRGD/HL)HGHUDOQ
 &yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU LQFOXLQGRPXOWDFDVVDomRGRUHJLVWURGRSURGXWR
VXVSHQVmRWHPSRUiULDGDDWLYLGDGHFDVVDomRGHOLFHQoDGRHVWDEHOHFLPHQWRHQWUHRXWUDV
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(PGHDEULOGHD&0('HGLWRXD5HVROXomRQTXHGLVFLSOLQDRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYR
SDUDDSXUDomRGHLQIUDo}HVHDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVGHFRUUHQWHVGHFRQGXWDVTXHLQIULQMDPDV
QRUPDV UHJXODGRUDV GR PHUFDGR GH PHGLFDPHQWRV FODVVLILFDQGR FRPR LQIUDomR L  RIHUWDU
PHGLFDPHQWRFRPYDORUVXSHULRUjTXHOHSHORTXDOIRLDGTXLULGRH LL FREUDUGHSDFLHQWHRXGRSODQR
GHVD~GHYDORUVXSHULRUjTXHOHSHORTXDORPHGLFDPHQWRIRLDGTXLULGRHQWUHRXWUDV7DO5HVROXomR
LPS{V UHVWULo}HV D KRVSLWDLV H GHPDLV HVWDEHOHFLPHQWRV PpGLFRV LQFOXLQGR D &RPSDQKLD GH
OLYUHPHQWHHVWDEHOHFHUHPRVFULWpULRVSDUDGHWHUPLQDomRGHPDUJHQVFRPUHODomRjXWLOL]DomRGH
SURGXWRVIDUPDFrXWLFRV'LYHUVDVIHGHUDo}HVHDVVRFLDo}HVGHKRVSLWDLVHGHPDLVHVWDEHOHFLPHQWRV
PpGLFRV PRYHUDP SURFHVVRV MXGLFLDLV TXHVWLRQDQGR D OHJDOLGDGH GH WDO UHJXODPHQWDomR TXH QD
GDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSHUPDQHFHPHPFXUVRHPDQWrPVXVSHQVDDH[LJLELOLGDGHGH
WDO UHJXODPHQWDomR DWp GHFLVmR ILQDO SHORV WULEXQDLV FRPSHWHQWHV 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDFRQWLQXDGHWHUPLQDQGROLYUHPHQWHRVFULWpULRVSDUDFRQVWUXomRGHPDUJHQV
UHODWLYDVjXWLOL]DomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVQmRVyHPUD]mRGRHIHLWRVXVSHQVLYRREWLGRHP
WDLV FRQWHVWDo}HV MXGLFLDLV PDV WDPEpP SRU HQWHQGHU TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]D DWLYLGDGH
VLPSOHVPHQWH GH FRPSUD H UHYHQGD GH PHGLFDPHQWRV PDV VLP XPD DPSOD JDPD GH VHUYLoRV
LQHUHQWHVjDTXLVLomRSUHSDUDomRHDGPLQLVWUDomRGHPHGLFDPHQWRV
$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHURUHVXOWDGRILQDOGHWDLVSURFHVVRVMXGLFLDLVRXGHGLVSXWDVVLPLODUHV
RXUHODFLRQDGDVLQFOXLQGRVHHTXDQGRWDOUHJXODPHQWDomRSDVVDULDDVHUH[LJtYHO1DHYHQWXDOLGDGH
GH D &RPSDQKLD WHU TXH OLPLWDU DV PDUJHQV UHODFLRQDGDV j XWLOL]DomR GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV
SUDWLFDGDVWDOOLPLWDomRSRGHDIHWDUGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVDD&RPSDQKLDSRGHQGRLPSDFWDU
VHXV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD HRX UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRpSDUWHGHTXDOTXHUGHWDLVDo}HVMXGLFLDLV'HDFRUGRFRPVHXPHOKRU
HQWHQGLPHQWREDVHDGRHPHVWXGRVVHWRULDLVRSHUDFLRQDLVHMXUtGLFRVD&RPSDQKLDQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHQWHQGHVHUHPUHPRWDVDVFKDQFHVGHWDOUHJXODPHQWDomRSDVVDUDVHU
DSOLFiYHOjVVXDVDWLYLGDGHVHHVWLPDTXHRLPSDFWRILQDQFHLURGDDSOLFDomRGHWDLVOLPLWDo}HVVHULD
GDRUGHPGH5PLOK}HVSRUDQR1RHQWDQWRQDPHGLGDHPTXHD&RPSDQKLDQmRpSDUWHHP
TXDOTXHUGHWDLVDo}HVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXH
VHXPHOKRUHQWHQGLPHQWRFRPUHODomRDRVULVFRVGHSHUGDHPRQWDQWHHQYROYLGRSUHYDOHFHUmRDR
ILQDO GH WDLV Do}HV MXGLFLDLV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD LWHP  ± 'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HP
SURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVSRGHPFDXVDUHIHLWRVDGYHUVRVSDUDD&RPSDQKLD
H $V DOWHUDo}HV QRV SURFHGLPHQWRV GH FREHUWXUD REULJDWyULD GRV SODQRV GH VD~GH H[LJLGR SHORV
yUJmRV UHJXODGRUHV H PXGDQoDV QDV OLVWDV GH SUHoRV TXH VHUYHP GH UHIHUrQFLD DRV SUHoRV
QHJRFLDGRV FRP DV RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH SULYDGRV SRGHP LPSDFWDU D UHFHLWD GD
&RPSDQKLDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Privacidade e Proteção de dados
$V QRUPDV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV QR PXQGR WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH
PRGRDHVWDEHOHFHUUHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRVGDGRVSHVVRDLV±DTXLGHILQLGRVFRPRWRGD
H TXDOTXHU LQIRUPDomR UHODFLRQDGD D SHVVRDO QDWXUDO LGHQWLILFDGD RX LGHQWLILFiYHO  SRGHP VHU
XWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV
&RPDSURPXOJDomRGD/HLQGHGHDJRVWRGHFRQIRUPHDOWHUDGD /HL*HUDOGH
3URWHomRGH'DGRV/*3' DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO
SDVVDUDPDVHUUHJXODGDVGHIRUPDJHUDO HQmRPDLVDSHQDVVHWRULDO FULDQGRXPPLFURVVLVWHPDGH
UHJUDVTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLD
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWR GD SHUVRQDOLGDGH GDV SHVVRDV QDWXUDLV FULDQGR XP DPELHQWH GH PDLRU FRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHRV
WUDWDPWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDV
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYHHPDPELHQWHRQOLQHHDOHLHVWDEHOHFHGLYHUVDVKLSyWHVHVDXWRUL]DGRUDVGRWUDWDPHQWRGH
GDGRVSHVVRDLVFRPR L SDUDRFXPSULPHQWRGHREULJDomROHJDORXUHJXODWyULDSHORFRQWURODGRU LL 
SDUDDSURWHomRGDYLGDRXGDLQFROXPLGDGHItVLFDGRWLWXODURXGHWHUFHLURVH LLL SDUDDWXWHODGD
VD~GHH[FOXVLYDPHQWHHPSURFHGLPHQWRUHDOL]DGRSRUSURILVVLRQDLVGHVD~GHVHUYLoRVGHVD~GHRX
DXWRULGDGHVDQLWiULDEHPFRPRGLVS}HVREUHXPDJDPDGHGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLV
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$OpPGLVVRUHOHYDQWHGHVWDFDUTXHDSyVDSXEOLFDomRGD/*3'HVWDIRLDOWHUDGDSRUPHLRGD/HL
QGHGHMXOKRGHTXHGHQWUHRXWUDVSURYLGrQFLDVFULRXD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH
3URWHomRGH'DGRV $13' DXWRULGDGHJDUDQWLGRUDGDREVHUYkQFLDGDVQRUPDVVREUHSURWHomRGH
GDGRV QR %UDVLO TXH H[HUFHUi XP SDSHO GH HPLWLU QRUPDV H SURFHGLPHQWRV GHOLEHUDU VREUH D
LQWHUSUHWDomRGD/*3'HVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHVHRSHUDGRUHVGHGDGRVSHVVRDLV
LQVWDXUDU SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR QRV FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL IRPHQWDU R FRQKHFLPHQWR
VREUHSURWHomRGHGDGRVHPHGLGDVGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRQRSDtVHSURPRYHUSDGU}HVGH
VHUYLoRVHSURGXWRVTXHIDFLOLWHPRFRQWUROHGHGDGRV
$ /*3' HQWURX HIHWLYDPHQWH HP YLJRU QR GLD  GH VHWHPEUR GH  H[FHWR SHORV GLVSRVLWLYRV
VREUHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXHHQWUDUmRHPYLJRUDSDUWLUGHGHDJRVWRGHHLQFOXHPDV
VHJXLQWHV VDQo}HV GH IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH
LQFLGHQWHEORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVHPXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR 
GRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRV
WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH 5 FLQTXHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU LQIUDomR $OpP
GLVVRD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRV
FDXVDGRVGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
2 GHVFXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU GLVSRVLo}HV SUHYLVWDV QD /*3' DLQGD WHP FRPR ULVFRV L  D
SURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRVGHFRUUHQWHV
GHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomR
GH GDGRV DLQGD YLJHQWH H LL  D DSOLFDomR GDV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR &yGLJR GH 'HIHVD GR
&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUDWpDFRPSOHWD
HVWUXWXUDomRGD$13'
$&RPSDQKLDYHPHPSHQKDQGRHVIRUoRVSDUDVHDGHTXDUj/*3'1HVWHVHQWLGRDSHVDUGHWHU
WRGD D VXD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH VLVWHPDV GH WHFQRORJLD PDSHDGD EHP FRPR 3ROtWLFDV GH
6HJXUDQoDGD,QIRUPDomRUHIHUHQWHVjFODVVLILFDomRGDLQIRUPDomRXWLOL]DomRGHKDUGZDUHXWLOL]DomR
GHHPDLOXWLOL]DomRGHLQWHUQHWHXWLOL]DomRGHVRIWZDUHVHPYLJRUGHVGHYHPSDVVDQGRSRU
SURFHVVRGHDGHTXDomRj/*3'
&XPSUHGHVWDFDUWDPEpPTXHSRUSUHVWDUVHUYLoRVGHVD~GHD&RPSDQKLDWUDWDGDGRVSHVVRDLVGH
VHXVSDFLHQWHVFODVVLILFDGRVSHOD/*3'FRPRVHQVtYHLV$/*3'GHILQHUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVSDUD
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVVHQVtYHLVTXHSRGHUiRFRUUHUDSHQDVTXDQGRRWLWXODUGRVGDGRVRX
VHXUHVSRQViYHOOHJDOFRQVHQWLUGHIRUPDHVSHFtILFDHGHVWDFDGDSDUDILQDOLGDGHVHVSHFtILFDVRX
VHPIRUQHFLPHQWRGHFRQVHQWLPHQWRGRWLWXODUQDVKLSyWHVHVHPTXHRWUDWDPHQWRIRULQGLVSHQViYHO
SDUD HQWUH RXWUDV KLSyWHVHV L FXPSULPHQWR GH REULJDomR OHJDO RX UHJXODWyULD SHOR FRQWURODGRU
LL H[HUFtFLRUHJXODUGHGLUHLWRVLQFOXVLYHHPFRQWUDWRHHPSURFHVVRMXGLFLDODGPLQLVWUDWLYRHDUELWUDO
LLL  SURWHomR GD YLGD RX GD LQFROXPLGDGH ItVLFD GR WLWXODU RX GH WHUFHLURV RX LY  WXWHOD GD VD~GH
H[FOXVLYDPHQWH HP SURFHGLPHQWR UHDOL]DGR SRU SURILVVLRQDLV GH VD~GH VHUYLoRV GH VD~GH RX
DXWRULGDGHVDQLWiULD
'HPRQVWUDQGRSUHRFXSDomRFRPDSURWHomRGRVGDGRVTXHDUPD]HQDHPVHXVVLVWHPDVHWUDWDHP
VXDV DWLYLGDGHV D &RPSDQKLD FHOHEUD FRQWUDWRV GH FRQILGHQFLDOLGDGH FRP VHXV SDUFHLURV H
IRUQHFHGRUHVDOpPGDFOiXVXODSDGUmRGHFRQILGHQFLDOLGDGHH[LVWHQWHHPVHXVFRQWUDWRVFRPHUFLDLV
$OpP GLVVR R WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV SHOD &RPSDQKLD WDPEpP HVWi VXMHLWR D UHJXODo}HV
VHWRULDLVHVSHFtILFDVWDLVFRPRD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
VREUH D GLJLWDOL]DomR H XWLOL]DomR GH VLVWHPDV LQIRUPDWL]DGRV SDUD R WUDWDPHQWR GH GDGRV H R
PDQXVHLRGHSURQWXiULRGRSDFLHQWHHWDPEpPQRUPDVDGYLQGDVGR&RQVHOKR)HGHUDOGH0HGLFLQD
HGD$16±$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDUSRUH[HPSOR
5HJXODPHQWDomRDPELHQWDO
Licenciamento ambiental
$/HLQGHGHDJRVWRGHFRQIRUPDDOWHUDGD 3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH 
SUHYr FRPR XP GH VHXV LQVWUXPHQWRV R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH PRGR TXH D FRQFHSomR
LQVWDODomR DPSOLDomR H RSHUDomR GH HVWDEHOHFLPHQWRV HRX DWLYLGDGHV XWLOL]DGRUHV GH UHFXUVRV
QDWXUDLV HRX FRQVLGHUDGRV HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUHV EHP FRPR RV FDSD]HV VRE
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TXDOTXHU IRUPD GH FDXVDU GHJUDGDomR DPELHQWDO GHSHQGHP GH SUpYLR OLFHQFLDPHQWR GR yUJmR
DPELHQWDOFRPSHWHQWHVHPSUHMXt]RGHRXWUDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVOHJDOPHQWHH[LJtYHLVRTXDO
HVWDEHOHFHUiDVFRQGLo}HVUHVWULo}HVHPHGLGDVGHILVFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR1HVVHVHQWLGR
RV HPSUHHQGLPHQWRV GH VD~GH GD &RPSDQKLD WDLV FRPR RV KRVSLWDLV H ODERUDWyULRV GHYLGR j
QDWXUH]D GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR QD VXD PDLRULD VXMHLWRV DR D
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDORXHPDOJXQVFDVRVVXMHLWRVDGLVSHQVDVIRUPDLVGHOLFHQoDVDPELHQWDLV
2SURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOFRPSUHHQGHHPUHJUDXPVLVWHPDWULIiVLFRQRTXDOFDGD
OLFHQoD SUpYLDGHLQVWDODomRHGHRSHUDomR pHPLWLGDSRUXPGHWHUPLQDGRSHUtRGRGHYDOLGDGHGH
PRGR TXH GHYH VHU SHULRGLFDPHQWH UHQRYDGD SHUDQWH RV UHVSHFWLYRV yUJmRV DPELHQWDLV
OLFHQFLDGRUHVVRESHQDGHSHUGDGHVXDYDOLGDGH$PDQXWHQomRGHVXDYDOLGDGHHVWiFRQGLFLRQDGD
DR HIHWLYR FXPSULPHQWR GDV UHVSHFWLYDV H[LJrQFLDV WpFQLFDV HVWDEHOHFLGDV SHOR yUJmR DPELHQWDO
OLFHQFLDGRURTXHSRGHHYHQWXDOPHQWHLPSDFWDUDRSHUDomRGHDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVXMHLWDV
DROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
(P JHUDO DV VROLFLWDo}HV GH UHQRYDomR GH OLFHQoD DPELHQWDO GHYHP VHU DSUHVHQWDGDV FRP
DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  GLDV GH VHX YHQFLPHQWR 2EVHUYDGR R FXPSULPHQWR GHVVH SUD]R D
YDOLGDGHGDOLFHQoDVHUiDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGDDWpTXHDDXWRULGDGHDPELHQWDOSXEOLTXHVXD
GHFLVmRDUHVSHLWRGDUHQRYDomRSUHWHQGLGD
2VHVWDGRVHPXQLFtSLRVWrPFRPSHWrQFLDSDUDHGLWDUOHJLVODomRSUySULDSDUDFRPSOHPHQWDomRGDV
DWLYLGDGHVVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSUHYLVWDVQD5HVROXomR&21$0$Q&DEH
DR yUJmR DPELHQWDO FRPSHWHQWH GHILQLU RV FULWpULRV GH H[LJLELOLGDGH DV HVSHFLILFLGDGHV ULVFRV
DPELHQWDLV SRUWH H RXWUDV FDUDFWHUtVWLFDV GRV HPSUHHQGLPHQWRV RX DWLYLGDGHV DGLFLRQDLV $VVLP
PHVPRTXHGHWHUPLQDGDDWLYLGDGHQmRHVWHMDH[SUHVVDPHQWHUHODFLRQDGDQDOHJLVODomRDSOLFiYHOR
yUJmRDPELHQWDOSRGHUHTXHUHUROLFHQFLDPHQWRSRUHQWHQGHUTXHVHWUDWDGHDWLYLGDGHTXHSRUVXDV
FDUDFWHUtVWLFDVHRXORFDOL]DomRVHMDHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUD
(PGHGH]HPEURGHIRLSXEOLFDGDD/HL&RPSOHPHQWDUQDTXDOIL[DQRUPDVSDUDD
DWXDomRGD8QLmR(VWDGRVH0XQLFtSLRVUHODWLYDVjVDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGHFRUUHQWHVGRH[HUFtFLR
GHFRPSHWrQFLDFRPXP$/HL&RPSOHPHQWDUQPDQWHYHDGLVSRVLomRGHTXHHPUHJUD
R OLFHQFLDPHQWR VHUi FRQGX]LGR SHOR HQWH HVWDWDO WDO FRPR SUHYLVWR QD 5HVROXomR &21$0$ Q
1HVVHVHQWLGRFRPSHWHDRyUJmRDPELHQWDOPXQLFLSDOVRPHQWHROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
GH HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV GH LPSDFWR DPELHQWDO ORFDO RX TXH OKH IRUHP GHOHJDGDV SHOR
(VWDGRSRULQVWUXPHQWROHJDORXFRQYrQLR
$ &RPSDQKLD GHVHQYROYH VXDV DWLYLGDGHV QRV 0XQLFtSLRV GH %HOR +RUL]RQWH0* %HWLP0* H
6DOYDGRU%$HVWDQGRVXMHLWDDOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSHORVyUJmRVDPELHQWDLVDEDL[R
•

6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GR 0HLR $PELHQWH GD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH %HOR +RUL]RQWH $V
DWLYLGDGHVGHDWHQGLPHQWRKRVSLWDODUH[FHWRSURQWRVRFRUURHXQLGDGHSDUDDWHQGLPHQWRD
XUJrQFLDVHGHVHUYLoRGHVD~GHFROHWLYRHVWmRVXMHLWDVDOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSRUHVVH
yUJmRFRQIRUPH/HL0XQLFLSDOQ/HL0XQLFLSDO'HFUHWR0XQLFLSDO
QH'HOLEHUDo}HV1RUPDWLYDVGR&20$0QH

•

6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH0HLR$PELHQWHH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH
%HWLP 1R VmR SDVVtYHLV GH OLFHQFLDPHQWR SRU HVVH yUJmR DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD
&RPSDQKLD TXDLV VHMDP $OXJXHO GH PDWHULDO PpGLFR (GXFDomR 6XSHULRU  *UDGXDomR H 3yV
*UDGXDomR $WLYLGDGHV GH UHSURGXomR KXPDQD DVVLVWLGD 6HUYLoRV GH KHPRWHUDSLD
(VWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORV$WLYLGDGHVGHDWHQGLPHQWRHPSURQWRVRFRUURHXQLGDGHVKRVSLWDODUHV
SDUDDWHQGLPHQWRDXUJrQFLDV6HUYLoRVGHYDFLQDomRHLPXQL]DomRKXPDQD&RPSUDHYHQGDGH
LPyYHLVSUySULRV,QFRUSRUDomRGHHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRV$WLYLGDGHPpGLFDDPEXODWRULDO
UHVWULWDDFRQVXOWDV$WLYLGDGHVGHDWHQGLPHQWRKRVSLWDODUH[FHWRSURQWRVRFRUURHXQLGDGHVSDUD
DWHQGLPHQWR D XUJrQFLDV 2XWUDV VRFLHGDGHV GH SDUWLFLSDomR H[FHWR KROGLQJV 6HUYLoRV GH
GLDJQyVWLFRV SRU LPDJHP FRP XVR GH UDGLDomR LRQL]DQWH H[FHWR WRPRJUDILD $WLYLGDGHV GH
HQIHUPDJHP$WLYLGDGHVGHSURILVVLRQDLV GD iUHD GHVD~GH QmR HVSHFLILFDGDV DQWHULRUPHQWHH
$WLYLGDGHV GH SUiWLFDV LQWHJUDWLYDV H FRPSOHPHQWDUHV HP VD~GH KXPDQD ,VVR SRUTXH WDLV
DWLYLGDGHVQmRHVWmROLVWDGDVQR$QH[RÒQLFRGD'HOLEHUDomR1RUPDWLYD&23$0QH
QHPQD'HOLEHUDomR1RUPDWLYD&2'(0$Q
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6HFUHWDULD GH 'HVHQYROYLPHQWR 8UEDQR H 8UEDQLVPR GD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH 6DOYDGRU $V
DWLYLGDGHVGHLPSODQWDomRHRSHUDomRGHFHQWURPpGLFRHGHFRQVWUXomRGHKRVSLWDOHVWmRVXMHLWDVD
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSRUHVVHyUJmRFRQIRUPH/HL0XQLFLSDOQ'HFUHWR0XQLFLSDO
6LPSOHVGH/HLQH'HFUHWRQ
$FRQVWUXomRLQVWDODomRRSHUDomRRXDPSOLDomRGHDWLYLGDGHVREUDVRXVHUYLoRVXWLOL]DGRUHVGH
UHFXUVRVDPELHQWDLVFRQVLGHUDGRVHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHVVHPOLFHQoDRXDXWRUL]DomR
GRV yUJmRV DPELHQWDLV FRPSHWHQWHV RX R GHVFXPSULPHQWR GDV FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV
HVWDEHOHFLGDVHPWDLVOLFHQoDVVXMHLWDPRLQIUDWRUjVSHQDOLGDGHVGR'HFUHWRQGH
GH MXOKR GH  FRQIRUPH DOWHUDGR LQFOXVLYH j REULJDomR GH VXVSHQGHU HRX GHVDWLYDU DV
LQVWDODo}HVRXDWLYLGDGHVHDPXOWDVTXHYDULDPGH5D5PLOK}HV(VVDVSHQDOLGDGHV
SRUWDQWR SRGHP VHU DSOLFDGDV FDVR D &RPSDQKLD FRQGX]D DOJXPD DWLYLGDGH SRWHQFLDOPHQWH
SROXLGRUDVHPDGHYLGDOLFHQoDRXHPGHVFXPSULPHQWRjVVXDVFRQGLFLRQDQWHV
3RURXWURODGRDWLYLGDGHVGHEDL[RLPSDFWRDPELHQWDOJHUDOPHQWHQmRHVWmRVXMHLWDVjREWHQomRGH
OLFHQoDDPELHQWDOQRkPELWRHVWDGXDOSHORyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH3RUpPHPDOJXQVHVWDGRV
pH[LJLGDDIRUPDOL]DomRGHXPSHGLGRGHGLVSHQVDGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
Autorizações relacionadas ao uso de produtos radioativos
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDVQRUPDWLYDVGD&RPLVVmR1DFLRQDOGH(QHUJLD1XFOHDU ³&1(1´ XPD
YH] TXH XWLOL]D SURGXWRV UDGLRDWLYRV HP VHXV WUDWDPHQWRV RQFROyJLFRV 'HQWUH DV SULQFLSDLV
QRUPDWLYDVGRUHIHULGRyUJmRGHVWDFDVHD5HVROXomR&1(1Q 11 TXHGLVS}HVREUH
R OLFHQFLDPHQWR GH LQVWDODo}HV UDGLDWLYDV H D 5HVROXomR &1(1 Q  11   TXH GLVS}HV
VREUHRVUHTXLVLWRVGHVHJXUDQoDHSURWHomRUDGLROyJLFDSDUDVHUYLoRVGHPHGLFLQDQXFOHDU
$OpP GH REWHU R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO D &RPSDQKLD SUHFLVD  VHJXLU XPD VpULH GH UHTXLVLWRV
QRUPDWLYRVHREWHU$XWRUL]DomRGH2SHUDomRGD&1(1SDUDGHVHQYROYHUDVDWLYLGDGHVGHWUDWDPHQWR
RQFROyJLFRFRPUDGLRWHUDSLD
$ &RPSDQKLD SRVVXL GXDV XQLGDGHV DXWRUL]DGDV SHOD &1(1 SDUD GHVHQYROYHU D DWLYLGLGDGH GH
PHGLFLQDQXFOHDUVHQGRREULJDGDDPDQWHUGDGRVFDGDVWUDLVHLQYHQWiULRVGHIRQWHVGHUDGLDomR
DWXDOL]DGRVEHPFRPRGHYHSRVVXLU3ODQRGH5DGLRSURWHomRSDUDWDLVORFDLV2GHVFXPSULPHQWR
GRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVQDV1RUPDVGD&1(1HGR3ODQRGH5DGLRSURWHomRGD&RPSDQKLD
SRGHUHYRJDUVXD$XWRUL]DomRSDUD2SHUDomR
Resíduos Sólidos
'HPDQHLUDJHUDOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV /HLQGHGHDJRVWRGH
/HLQ TXHIRLUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQGHGHGH]HPEURGH YHGD
TXHRVVHUYLoRVGHFROHWDDUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHWUDQVERUGRWUDWDPHQWRRXGHVWLQDomRILQDO
GHUHVtGXRVVyOLGRVRXGHGLVSRVLomRILQDOGHUHMHLWRVFDXVHPGDQRVDRPHLRDPELHQWHRXSUHMXt]R
j VD~GH S~EOLFD H DR EHPHVWDU $ OHJLVODomR EUDVLOHLUD UHJXODPHQWD D VHSDUDomR FROHWD
DUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHWUDWDPHQWRHGHVFDUWHILQDOGHUHVtGXRVHHVWDEHOHFHTXHRVVHUYLoRV
GHFROHWDDUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHWUDQVERUGRWUDWDPHQWRGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRV
RX GH GLVSRVLomR ILQDO GH UHMHLWRV DLQGD TXH WHUFHLUL]DGRV SRGHUmR VXMHLWDU D &RPSDQKLD j
UHVSRQVDELOLGDGH SRU GDQRV TXH YLHUHP D VHU SURYRFDGRV SHOR JHUHQFLDPHQWR LQDGHTXDGR GRV
UHVSHFWLYRVUHVtGXRVRXUHMHLWRV
$ /HL Q  FRQWpP LQVWUXPHQWRV LPSRUWDQWHV SDUD SHUPLWLU R HQIUHQWDPHQWR GRV SULQFLSDLV
SUREOHPDV DPELHQWDLV VRFLDLV H HFRQ{PLFRV GHFRUUHQWHV GR PDQHMR LQDGHTXDGR GRV UHVtGXRV
VyOLGRV 5HIHULGD OHL GLVS}H DFHUFD GD L  SUHYHQomR H UHGXomR QD JHUDomR GH UHVtGXRV FRP XP
FRQMXQWR GH LQVWUXPHQWRV SDUD SURSLFLDU R DXPHQWR GD UHFLFODJHP H GD UHXWLOL]DomR GRV UHVtGXRV
VyOLGRV H D GHVWLQDomR DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGD GRV UHMHLWRV LL  LQVWLWXLomR GH LQVWUXPHQWRV GH
SODQHMDPHQWR H LLL  LPSRVLomR TXH RV SDUWLFXODUHV HODERUHP VHXV 3ODQRV GH *HUHQFLDPHQWR GH
5HVtGXRVGH6D~GH ³3*566´ 
23*566pXPGRFXPHQWRTXHSRGHVHULQWHJUDQWHRXLQGHSHQGHQWHGRSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDO EDVHDGR QRV SULQFtSLRV GD QmR JHUDomR GH UHVtGXRV H QD PLQLPL]DomR GD JHUDomR GH
UHVtGXRV TXH DSRQWD H GHVFUHYH DV Do}HV UHODWLYDV DR VHX PDQHMR FRQWHPSODQGR RV DVSHFWRV



565
PÁGINA: 159 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

UHIHUHQWHV j JHUDomR VHJUHJDomR DFRQGLFLRQDPHQWR FROHWD DUPD]HQDPHQWR WUDQVSRUWH
UHFLFODJHPWUDWDPHQWRHGLVSRVLomRILQDOEHPFRPRDSURWHomRjVD~GHS~EOLFDHDRPHLRDPELHQWH
2V 3*566V GH WRGDV DV XQLGDGHV KRVSLWDODUHV GD &RPSDQKLD HVWmR YLQFXODGRV DR SURFHVVR GH
OLFHQFLDPHQWRVHQGRXPDFRQGLFLRQDQWHSDUDDRSHUDomRGRVHPSUHHQGLPHQWRV1RPRPHQWRD
8QLGDGH &RQWRUQR0* HVWi HP SURFHVVR GH DWXDOL]DomR GH VHX 3*566 HPERUD Mi SRVVXD XP
3*566DSURYDGRHP
2V HPSUHHQGLPHQWRV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV D UHJUDV UtJLGDV UHODFLRQDGDV j JHVWmR GRV
UHVtGXRVJHUDGRVHPVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVHHPHVSHFLDOUHJUDVDSOLFiYHLVDJHVWmRGRVUHVtGXRV
GD VD~GH SURYHQLHQWHV GH VXDV XQLGDGHV KRVSLWDODUHV H ODERUDWRULDLV 1RYDV UHJUDV HVWmR HP
FRQVWDQWHSXEOLFDomRQRDWXDOPRPHQWRGDSDQGHPLDGD&29,'DSOLFiYHLVjJHVWmRGRVUHVtGXRV
SURGX]LGRV QHVWHV HVWDEHOHFLPHQWRV FRPR DTXHODV UHODFLRQDGDV j VHJUHJDomR H GHVFDUWH GH
(TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDO±(3,VXWLOL]DGRVQHVWHVDPELHQWHV$OpPGLVVRFRPUHODomR
DR FRQWUROH H JHVWmR GH UHVtGXRV JHUDGRV HP VXDV DWLYLGDGHV H HPSUHHQGLPHQWRV D OHJLVODomR
DPELHQWDO LPS}H GHQWUH RXWUDV REULJDo}HV D QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV DPELHQWDLV SDUD
WUDQVSRUWH GH UHVtGXRV FRQVLGHUDGRV SHULJRVRV EHP FRPR R FRUUHWR PDQXVHLR H GLVSRVLomR ILQDO
DGHTXDGD
'HDFRUGRFRPD/HLQDGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGRVUHVtGXRVEHPFRPRRVDFLGHQWHV
GHFRUUHQWHVGRWUDQVSRUWHGHVVHVUHVtGXRVSRGHPVHUIDWRUGHFRQWDPLQDomRGHVRORHGHiJXDV
VXEWHUUkQHDV H HQVHMDU D DSOLFDomR GH VDQo}HV QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD H SHQDO $V VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV DSOLFiYHLV j GLVSRVLomR LUUHJXODU GH UHVtGXRV OtTXLGRV VyOLGRV RX JDVRVRV TXH
UHVXOWHP HP SROXLomR LQFOXHP HQWUH RXWURV HPEDUJR GD DWLYLGDGH RX REUD FLYLO H PXOWDV GH DWp
5 $OpP GLVVR RV FXVWRV SDUD R JHUHQFLDPHQWR H D GHVWLQDomR DGHTXDGD GRV
UHVtGXRV SURYDYHOPHQWH LUmR DXPHQWDU QRV SUy[LPRV DQRV WHQGR HP YLVWD D LPSOHPHQWDomR GH
DFRUGRVVHWRULDLVHGHXPDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOPDLVUREXVWD
2WUDQVSRUWHWUDWDPHQWRHGLVSRVLomRILQDODGHTXDGDGHUHVtGXRVGHSHQGHPGDFRUUHWDFODVVLILFDomR
GRV UHVtGXRV 2V SODQRV GH JHUHQFLDPHQWR HVWmR VXMHLWRV j DSURYDomR SUpYLD GDV DXWRULGDGHV
DPELHQWDLV VHQGR TXH DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH UHVtGXRV HVWmR VXMHLWDV DR GHYLGR
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
1RFRQWH[WRGDUHVSRQVDELOLGDGHFRPSDUWLOKDGDD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRVSUHYrTXH
DOJXQVVHWRUHVLQGXVWULDLVGHYHPLPSOHPHQWDUXPVLVWHPDGH/RJtVWLFD5HYHUVDGHILQLGDFRPRDV
Do}HVHSURFHGLPHQWRVTXHSHUPLWHPDUHFXSHUDomRGHUHVtGXRVVyOLGRVSDUDUHXWLOL]DomRQRFLFOR
IDEULO 2 VLVWHPD GH /RJtVWLFD 5HYHUVD GHYH SUHYHU D UHFXSHUDomR GRV SURGXWRV DSyV R XVR SHOR
FRQVXPLGRU SDUD TXH SRVVDP UHXWLOL]iORV QR FLFOR GH SURGXomR &RPR LQGLFDGR QD OHJLVODomR
DSOLFiYHO RV VLVWHPDV GH /RJtVWLFD 5HYHUVD SRGHP VHU LPSOHPHQWDGRV HP FRQMXQWR RX
LQGLYLGXDOPHQWHSHODVHPSUHVDV
$VDWLYLGDGHVTXHHQYROYHPTXDOTXHUHWDSDGRJHUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVGH6HUYLoRVGH6D~GH±
566VHMDPHOHVS~EOLFRVRXSULYDGRVLQFOXLQGRDTXHOHVTXHH[HUFHPDo}HVGHHQVLQRHSHVTXLVD
GHYHP VHJXLU UHJUDPHQWRV HVSHFtILFRV $ 5HVROXomR &21$0$ Q  GH  GH DEULO GH 
FRQIRUPHDOWHUDGD 5HVROXomR&21$0$ SUHYrUHJUDVVREUHRWUDWDPHQWRHDGLVSRVLomRILQDO
GRVUHVtGXRVGRVVHUYLoRVGHVD~GHHD5HVROXomR$QYLVD5'&QGHGHPDUoRGH
FRQIRUPHDOWHUDGD 5HVROXomR$19,6$5'& TXHUHYRJRXD5HVROXomR&ROHJLDGD5'&Q
 GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD HVWDEHOHFHX H FRPSOHPHQWRX DV UHJUDV
H[LVWHQWHVDWpHQWmRGHPRGRDVHDGHTXDUj3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV
'H DFRUGR FRP D 5HVROXomR &21$0$  H D 5HVROXomR $QYLVD 5'&  RV JHUDGRUHV GH
UHVtGXRVGDVD~GHWDLVFRPRRVHVWDEHOHFLPHQWRVKRVSLWDODUHVHODERUDWRULDLVGD&RPSDQKLDGHYHP
HODERUDU3ODQRVGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVGH6HUYLoRVGH6D~GH±3*5661HVWHGRFXPHQWR
R JHUDGRU GH 566 GHYH GHQWUH RXWURV UHTXLVLWRV L  HVWLPDU D TXDQWLGDGH GRV 566 JHUDGRV SRU
JUXSRV FRQIRUPH D FODVVLILFDomR GR $QH[R , GHVWD UHVROXomR LL  GHVFUHYHU RV SURFHGLPHQWRV
UHODFLRQDGRVDRJHUHQFLDPHQWRGRV566TXDQWRjJHUDomRjVHJUHJDomRDRDFRQGLFLRQDPHQWRj
LGHQWLILFDomR j FROHWD DR DUPD]HQDPHQWR DR WUDQVSRUWH DR WUDWDPHQWR H j GLVSRVLomR ILQDO
DPELHQWDOPHQWHDGHTXDGD LLL TXDQGRDSOLFiYHOFRQWHPSODURVSURFHGLPHQWRVORFDLVGHILQLGRVSHOR
SURFHVVRGHORJtVWLFDUHYHUVDSDUDRVGLYHUVRV566 LY GHVFUHYHUDVDo}HVDVHUHPDGRWDGDVHP
VLWXDo}HV GH HPHUJrQFLD H DFLGHQWHV GHFRUUHQWHV GR JHUHQFLDPHQWR GRV 566 Y  GHVFUHYHU DV
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PHGLGDV SUHYHQWLYDV H FRUUHWLYDV GH FRQWUROH LQWHJUDGR GH YHWRUHV H SUDJDV XUEDQDV LQFOXLQGR D
WHFQRORJLDXWLOL]DGDHDSHULRGLFLGDGHGHVXDLPSODQWDomR YL DSUHVHQWDUGRFXPHQWRFRPSUREDWyULR
GD FDSDFLWDomR H WUHLQDPHQWR GRV IXQFLRQiULRV HQYROYLGRV QD SUHVWDomR GH VHUYLoR GH OLPSH]D H
FRQVHUYDomR TXH DWXHP QR VHUYLoR SUySULRV RX WHUFHLURV GH WRGDV DV XQLGDGHV JHUDGRUDV YLL 
DSUHVHQWDU FySLD GR FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV H GD OLFHQoD DPELHQWDO GDV HPSUHVDV
SUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVSDUDDGHVWLQDomRGRV566
(P FRPSOHPHQWDomR H QR LQWXLWR GH UHIRUoDU DV QRUPDV Mi SXEOLFDGDV YLVDQGR R JHUHQFLDPHQWR
VHJXURGH566SRUPHLRGHDo}HVGHSUHYHQomRHPLWLJDomRGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGR&29,'
RVyUJmRVGHSURWHomRDPELHQWDOHD$19,6$WrPSXEOLFDGRRULHQWDo}HVDRVHVWDEHOHFLPHQWRV
GHVD~GHTXHLQFOXHPWDQWRUHJUDVSDUDVRXVRDGHTXDGRTXDQWRDRGHVFDUWHGHHTXLSDPHQWRVWDLV
FRPRPiVFDUDVYHVWLPHQWDVH(TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDO(3,SUHYHQLQGRVHRFRQWiJLR
HDGLVVHPLQDomRGRYtUXV$VLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVSHOD$19,6$SRGHPVHUFRQVXOWDGDVSHOD
1RWD 7pFQLFD *9,06**7(6$19,6$ Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPD DOWHUDGD 9DOH
UHVVDOWDUTXHHVWDVQRUPDVHVWmRHPFRQVWDQWHVDWXDOL]Do}HV
$OpPGLVVRpLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHGHDFRUGRFRPD5HVROXomR&1(1Q 11 XPD
GDVIRUPDVGHGDUDGHVWLQDomRILQDODPELHQWDOPHQWHDGHTXDGDDRVUHMHLWRVUDGLRWDWLYRVGHVD~GHp
RVDUPD]HQDUDWpTXHVHMDDWLQJLGRROLPLWHGHGLVSHQVD$VVLPWDLVUHMHLWRVSRGHPVHUGHVWLQDGRV
GH DFRUGR FRP RV SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SDUD RV GHPDLV UHVtGXRV GH VD~GH  2 3*566 GD
&RPSDQKLD VHJXH HVVH H[DWR SURFHGLPHQWR GHWHUPLQDQGR TXH RV UHVtGXRV UDGLRDWLYRV VHMDP
DUPD]HQDGRVHPFRIUHGHFKXPERQDVFKDPDGDV³VDODVTXHQWHV´DWpTXHVHMDSRVVtYHOGHVWLQiORV
FRPRUHVtGXRVGH*UXSR( SHUIXUDQWHV 
Poluição Sonora e por Odores
$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH HP VHX DUWLJR  LQFLVR ,,, GHILQH D SROXLomR FRPR D
GHJUDGDomR GD TXDOLGDGH DPELHQWDO UHVXOWDQWH GH DWLYLGDGHV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH L 
SUHMXGLTXHPDVD~GHDVHJXUDQoDHREHPHVWDUGDSRSXODomR LL FULHPFRQGLo}HVDGYHUVDVjV
DWLYLGDGHV VRFLDLV H HFRQ{PLFDV LLL  DIHWHP GHVIDYRUDYHOPHQWH D ELRWD LY  DIHWHP DV FRQGLo}HV
HVWpWLFDV RX VDQLWiULDV GR PHLR DPELHQWH Y  ODQFHP PDWpULDV RX HQHUJLD HP GHVDFRUGR FRP RV
SDGU}HVDPELHQWDLVHVWDEHOHFLGRV'DPHVPDIRUPDDSROXLomRVRQRUDpLQFOXtGDSHORDUWLJRGD
/HLQGHGHIHYHUHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGD /HLGH&ULPHV$PELHQWDLV DRFRQFHLWR
GHSROXLomR
2&21$0$HVWDEHOHFHXQRUPDVJHUDLVHFULWpULRVGHHPLVVmRGHUXtGRVDWUDYpVGD5HVROXomRQ
GHGHPDUoRGHFRQIRUPHDOWHUDGDSHORTXDODSRQWDDQHFHVVLGDGHGHPHGLomRWpFQLFD
FRPEDVHQD1%5
$ &RPSDQKLD WDPEpP HVWi VXMHLWD j OHJLVODomR DPELHQWDO H VDQLWiULD UHIHUHQWHV DR FRQWUROH GH
HPLVV}HVRGRUDQWHV,QF{PRGRVFDXVDGRVSRURGRUHVSRGHPJHUDUVpULRVULVFRVHGHVFRQIRUWRVSDUD
DTXDOLGDGHGHYLGDGRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDHGDSRSXODomRIDXQDHIORUDQRHQWRUQR
Recursos Hídricos e Efluentes
'HDFRUGRFRPD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRV /HL)HGHUDOQGHGHMDQHLURGH
  D RXWRUJD p R DWR DGPLQLVWUDWLYR TXH FRQIHUH DR RXWRUJDGR R GLUHLWR GH XVR GRV UHFXUVRV
KtGULFRV VXSHUILFLDLV RX VXEWHUUkQHRV SRU SUD]R GHWHUPLQDGR PHGLDQWH R DWHQGLPHQWR D
FRQGLFLRQDQWHV H[SUHVVDPHQWH GHWHUPLQDGDV SHOR yUJmR JHVWRU GRV UHFXUVRV KtGULFRV $OpP GD
RXWRUJD D SHUIXUDomR H R WDPSRQDPHQWR GH SRoRV WXEXODUHV HVWmR VXMHLWRV D DXWRUL]Do}HV
HVSHFtILFDVWHPSRUiULDVSRUPHLRGDVTXDLVRyUJmRJHVWRUDXWRUL]DDSHUIXUDomRGRSRoRSHORSUD]R
HFRQGLo}HVSUHYLVWDVH[SUHVVDPHQWHQRUHVSHFWLYRDWRHDXWRUL]DDVXDODFUDomR
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDj3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRVTXHHPWHUPRVJHUDLVGLVS}H
TXHHVWmRVXMHLWRVjREWHQomRGHRXWRUJDHGHDXWRUL]DomRRVVHJXLQWHVXVRVGHUHFXUVRVKtGULFRV
L GHULYDomRRXFDSWDomRGHSDUFHODGDiJXDH[LVWHQWHHPXPFRUSRGHiJXDSDUDFRQVXPRILQDORX
LQVXPRGHSURFHVVRSURGXWLYR LL H[WUDomRGHiJXDGHDTXtIHURVXEWHUUkQHRSDUDFRQVXPRILQDORX
LQVXPRGHSURFHVVRSURGXWLYR SRoRVWXEXODUHV H LLL ODQoDPHQWRGHHVJRWRVHRXHIOXHQWHVOtTXLGRV
RXJDVRVRVHPFRUSRGHiJXDGHQWUHRXWURV
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1RFDVRGHXWLOL]DomRGDUHGHS~EOLFDGHHVJRWRSDUDRGHVSHMRGHHIOXHQWHVDQLWiULRHRXLQGXVWULDO
DFRQFHVVLRQiULDGRVHUYLoRpUHVSRQViYHOSHODREWHQomRGDRXWRUJDHRLQWHUHVVDGR SRUH[HPSOR
D&RPSDQKLD GHYHVROLFLWDUjFRQFHVVLRQiULDDOLJDomRjUHGHS~EOLFD
2VHIOXHQWHVWDPEpPVmRVXMHLWRVDSDGU}HVHVSHFtILFRVSDUDGHVFDUWHVHQGRTXHRVHIOXHQWHVGD
&RPSDQKLD VmR ODQoDGRVGH DFRUGRFRP RVFULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SHOD5HVROXomR &21$0$ Q
GHGHPDUoRGH$FODVVLILFDomRHVWDEHOHFHGHILQLo}HVFRPEDVHQDDSWLGmRQDWXUDOGRV
FXUVRV G¶iJXD REVHUYDQGR D VXD TXDOLGDGH FDSDFLGDGH HQWUH RXWUDV FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDV
$LQGD VmR FRQVLGHUDGRV RV FULWpULRV GD 5HVROXomR &21$0$ Q  GH  GH DEULO GH 
FRQVLGHUDQGRGLUHWUL]HVGHSUHYHQomRHFRQWUROHGHSROXLomRGDViJXDVVXEWHUUkQHDV
2 DEDVWHFLPHQWR GH iJXD SRWiYHO H R GHVFDUWH GH HIOXHQWHV OtTXLGRV GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GD
&RPSDQKLDVmRUHDOL]DGRVDWUDYpVGDUHGHS~EOLFD(QWUHWDQWRpUHDOL]DGDDFDSWDomRGHiJXDHP
SRoRVDUWHVLDQRVSDUDLUULJDomRHXVRVDQLWiULR$VRXWRUJDUGRVUHIHULGRVSRoRVDLQGDQmRIRUDP
DSURYDGDVSHORyUJmRDPELHQWDO
$ LQWHUYHQomR HP UHFXUVRV KtGULFRV VHP DV GHYLGDV DXWRUL]Do}HV H RXWRUJDV SRGH FDUDFWHUL]DU
LQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDHFULPHDPELHQWDOVHPSUHMXt]RGDREULJDomRGHLQGHQL]DUHYHQWXDLVGDQRV
FDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH(PQtYHOIHGHUDOQRkPELWRDGPLQLVWUDWLYRDVVDQo}HVSRGHPYDULDU
GHVLPSOHVDGYHUWrQFLDDSOLFDomRGHPXOWDVTXHYDULDPGH5D5HLQWHUGLomR
GDIRQWHGHXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVKtGULFRVSRGHQGRLPSDFWDULQGLUHWDPHQWHDVREUDVUHODFLRQDGDV
Áreas Contaminadas
2VLPyYHLVGD&RPSDQKLDRXRQGHD&RPSDQKLDH[HUFHVXDVDWLYLGDGHVSRGHPYLUDSRVVXLUiUHDV
FRQWDPLQDGDVRTXHSRGHYLUDUHSUHVHQWDUUHOHYDQWHSDVVLYRDPELHQWDO$FRQWDPLQDomRGHVROR
HRXGHiJXDVVXEWHUUkQHDVUHSUHVHQWDPSDVVLYRVDPELHQWDLVTXHGHYHPVHUDGPLQLVWUDGRVFRP
FDXWHODXPDYH]TXHDSUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOpLPSUHVFULWtYHOQmRVHH[WLQJXLQGR
SRUGHFXUVRGHSUD]R6mRFRQVLGHUDGDViUHDVFRQWDPLQDGDVDTXHODVHPTXHFRPSURYDGDPHQWH
KRXYHSROXLomRRFDVLRQDGDSHODGLVSRVLomRSHORDF~PXORSHORDUPD]HQDPHQWRRXSHODLQILOWUDomR
GHVXEVWkQFLDVRXGHUHVtGXRVLPSOLFDQGRLPSDFWRVQHJDWLYRVVREUHRVEHQVDSURWHJHU
$&RPSDQKLDUHDOL]RXHPGH]HPEURGHXP5HODWyULRGH'LDJQyVWLFR$PELHQWDO&RQILUPDWyULR
HP XPD GH VXDV XQLGDGHV R TXDO FRQFOXLX TXH QHQKXP UHVXOWDGR DSUHVHQWRX FRQFHQWUDo}HV GH
FRQWDPLQDQWHVDFLPDGRSHUPLWLGRSRUOHL'LDQWHGLVVRQmRIRLUHFRPHQGDGRDGRWDURXWUDVPHGLGDV
GHLQYHVWLJDomRRXUHPHGLDomRQDiUHD
(QWUHWDQWR HYHQWXDLV FRQWDPLQDo}HV SRGHP VHU FDXVDGDV SRU VXEVWkQFLDV DFXPXODGDV
DUPD]HQDGDV HQWHUUDGDV RX LQILOWUDGDV GH IRUPD SODQHMDGD DFLGHQWDO RX DWp PHVPR QDWXUDO e
SRVVtYHO DLQGD TXH D FRQWDPLQDomR VHMD SURYHQLHQWH GH XP WHUUHQR YL]LQKR RX VLWXDGR QDV
SUR[LPLGDGHV3RGHSDVVDUGHVSHUFHELGDDWpTXHRVVHXVHIHLWRVVHPDQLIHVWHP
2VyUJmRVDPELHQWDLVWrPDGRWDGRSRVWXUDVFDGDYH]PDLVVHYHUDVHPUHODomRDRJHUHQFLDPHQWR
GHiUHDVFRQWDPLQDGDVLQFOXVLYHFRPRHVWDEHOHFLPHQWRGHSDGU}HVDPELHQWDLVRULHQWDGRUHVSDUD
DTXDOLGDGHGRVRORHiJXDVVXEWHUUkQHDV2QmRFXPSULPHQWRGDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHORV
yUJmRV DPELHQWDLV H GH VD~GH SDUD D UHDOL]DomR GH HVWXGRV H DQiOLVHV HP iUHDV VXVSHLWDV GH
FRQWDPLQDomREHPFRPRDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDVRXTXHLPSHoDPDH[SRVLomRGHSHVVRDV
DULVFRVGHLQWR[LFDomRQHVWHVORFDLVSRGHUiVXMHLWDURVUHVSRQViYHLVSHORJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDO
GHVVDViUHDVDVDQo}HVSHQDLVHDGPLQLVWUDWLYDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDURV
GDQRVFDXVDGRV
2 WHPD p WUDWDGR HQWUH RXWURV GLSORPDV OHJDLV LQFOXVLYH QDV HVIHUDV HVWDGXDLV  SHOD 5HVROXomR
&21$0$QTXHGLVS}HVREUHFULWpULRVHYDORUHVRULHQWDGRUHVGHTXDOLGDGHGRVRORTXDQWR
j SUHVHQoD GH VXEVWkQFLDV TXtPLFDV H HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV SDUD R JHUHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH
iUHDVFRQWDPLQDGDVSRUHVVDVVXEVWkQFLDVHPGHFRUUrQFLDGHDWLYLGDGHVDQWUySLFDV
6HP SUHMXt]R GH HYHQWXDO REULJDomR GH UHSDUDU R PHLR DPELHQWDO H GD LPSRVLomR GH VDQo}HV
FULPLQDLVFDXVDUSROXLomRSRGHUHVXOWDUHPVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPRPXOWDVGHDWp5
PLOK}HVVXVSHQVmRRXLQWHUGLomRGRHPSUHHQGLPHQWR
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Cadastro Técnico Federal
$3ROtWLFD1DFLRQDOGH0HLR$PELHQWHLQVWLWXLXR&DGDVWUR7pFQLFR)HGHUDO ³&7)´ FXMRUHJLVWURp
REULJDWyULRSDUDDVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVTXHVHGHGLFDPjVDWLYLGDGHVSUHYLVWDVWD[DWLYDPHQWH
QRUROGD,QVWUXomR1RUPDWLYD,%$0$Q(VWHFDGDVWURpXPLQVWUXPHQWRSDUDSURPRYHUD
SUHVHUYDomRGRPHLRDPELHQWH
3DUDDOJXPDVDWLYLGDGHVD/HL)HGHUDOQGHGHDJRVWRGHGLVS}HTXHRUHJLVWURQR
&7)UHTXHURSDJDPHQWRGD7D[DGH&RQWUROHH)LVFDOL]DomR$PELHQWDO ³7&)$´ HDHQWUHJDGR
UHODWyULRDQXDOGHDWLYLGDGHV$VDWLYLGDGHVVXMHLWDVDRUHFROKLPHQWRGD7&)$HVWmRHOHQFDGDVQD
,QVWUXomR 1RUPDWLYD ,%$0$ Q  2 UHODWyULR SRU VXD YH] GL] UHVSHLWR jV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDVQRDQRDQWHULRUHGHYHVHUVXEPHWLGRDR,%$0$SHORVVXMHLWRVSDVVLYRVGHSDJDPHQWR
GD7&)$DWpGHPDUoRGHFDGDDQR
$IDOWDGHUHJLVWURQR&7)TXDQGRH[LJtYHOFRQVWLWXLLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDSXQtYHOFRPPXOWDGH
DWp 5 QRYH PLO UHDLV  D GHSHQGHU GR SRUWH GD HPSUHVD $OpP GLVVR D IDOWD GH
DSUHVHQWDomRGHUHODWyULRVDQXDLVH[LJLGRVSHOR,%$0$SRGHVXMHLWDURHPSUHHQGHGRUDPXOWDVTXH
YDULDPGH5D5VHPSUHMXt]RGDFREUDQoDGD7&)$GHYLGDSDUDDWpDQRV
UHWURDWLYRV FRP MXURV H HQFDUJRV TXDQGR DSOLFiYHO GHSHQGHQGR GR WDPDQKR GD HPSUHVD H GD
FDSDFLGDGH HFRQ{PLFD GR LQIUDWRU 2 QmR SDJDPHQWR GD 7&)$ LPSOLFD HP XPD PXOWD GH 
LQFLGHQWHVREUHRYDORUGHYLGREHPFRPRMXURVGHPRUDGHDRPrV
Produtos Controlados
$DTXLVLomRDUPD]HQDPHQWRFRPpUFLRWUDQVSRUWHHXVRGHSURGXWRVTXtPLFRV VXEVWkQFLDVUHVWULWDV
HFRQWURODGDV HVWmRVXMHLWRVDFRQWUROHSRUSDUWHGD'LYLVmRGH&RQWUROHGH3URGXWRV4XtPLFRVGD
3ROtFLD)HGHUDO /HL)HGHUDOQ 0LQLVWpULRGD'HIHVD 'HFUHWR)HGHUDOQ RX
GD 3ROtWLFD &LYLO &DGD DXWRUL]DomR SDUD R XVR GH SURGXWRV FRQWURODGRV p YiOLGD SRU XP SUD]R
HVSHFtILFRQRWHUPRGRTXDODOLFHQoDGHYHVHUUHQRYDGD(PUHODomRjVDXWRUL]Do}HVGD3ROtFLD
)HGHUDORSHGLGRGHUHQRYDomRGHYHVHUDSUHVHQWDGRGLDVDQWHVGDGDWDGHYHQFLPHQWRSDUDTXH
DVDXWRUL]Do}HVSHUPDQHoDPYiOLGDVDWpDPDQLIHVWDomRILQDOVREUHRSHGLGRGHUHQRYDomR
$ QmR REWHQomR GH DXWRUL]Do}HV 3ROtWLFD )HGHUDO SRGH VXMHLWDU D PXOWDV GH DWp 5 
4XDQWRjDXVrQFLDGHDXWRUL]DomRHPLWLGDSHOR0LQLVWpULRGD'HIHVDD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWD
DPXOWDVGHDWp5$VPXOWDVUHODFLRQDGDVFRPDDXWRUL]DomRGD3ROtFLD&LYLOYDULDPGH
DFRUGRFRPDMXULVGLomRFRPSHWHQWH
Áreas de Preservação Permanente (“APP”):
$33VVmRiUHDVFREHUWDVRXQmRSRUYHJHWDomRQDWXUDOTXHSUHFLVDPVHUSUHVHUYDGDVGHYLGRDVXD
LPSRUWkQFLD DPELHQWDO SDUD D FRQVHUYDomR GRV UHFXUVRV KtGULFRV SDLVDJtVWLFRV HVWDELOLGDGH
JHROyJLFD ELRGLYHUVLGDGH VROR HWF $V $33 HVWmR VXMHLWDV D SURWHomR HVSHFLDO H LQFOXHP HQWUH
RXWUDV IDL[DV PDUJLQDLV GH FXUVRV G¶iJXD iUHDV QR HQWRUQR GH FXUVRV G iJXD H R HQWRUQR GH
QDVFHQWHVHUHVHUYDWyULRVWRSRVGHPRUURVHWHUUHQRVFRPLQFOLQDomRVXSHULRUDJUDXV DUWGR
&yGLJR)ORUHVWDO 
$V$33HVWmRVXMHLWDVjSURWHomRHVSHFLDOHVXDVXSUHVVmRVRPHQWHVHUiDXWRUL]DGDHPFDVRGH
XWLOLGDGH S~EOLFD RX GH LQWHUHVVH VRFLDO GHYLGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR H PRWLYDGR HP SURFHGLPHQWR
DGPLQLVWUDWLYRSUySULRTXDQGRLQH[LVWLUDOWHUQDWLYDWpFQLFDHORFDFLRQDODRHPSUHHQGLPHQWRSURSRVWR
$ DXWRUL]DomR GH VXSUHVVmR p DFRPSDQKDGD GH H[LJrQFLD GH FRPSHQVDomR GHILQLGD SHOR yUJmR
S~EOLFR
'DQLILFDURXGHVWUXLUIORUHVWDVRXRXWUDVIRUPDVGHYHJHWDomRQDWXUDOHPXPD$33VHPDXWRUL]DomR
VXMHLWDRLQIUDWRUDXPDPXOWDTXHYDULDGH5D5SRUKHFWDUHRXXPDIUDomR
GDPHVPD$OpPGLVVRDUHPRomRGHiUYRUHVGHXPD$33SRGHHVWDUVXMHLWDDXPDPXOWDTXHYDULD
GH5D5SRUKHFWDUHRXIUDomRGRPHVPRRX5SRUiUYRUHPHWUR
F~ELFRRXIUDomR$VDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVWDPEpPSRGHPVXVSHQGHURXGHPROLUDVREUDVGHSRLV
GHOHYDUHPFRQWDDJUDYLGDGHGDVFLUFXQVWkQFLDV(VVDVFLUFXQVWkQFLDVLQFOXHP  RVPRWLYRVGD
LQIUDomRHDVFRQVHTXrQFLDVSDUDDVD~GHS~EOLFDHRPHLRDPELHQWH  RKLVWyULFRGRLQIUDWRUHP
UHODomRjFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDPELHQWDOH  DVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVGRLQIUDWRU
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$OpP GLVVR D VXSUHVVmR GH YHJHWDomR HP $33 WDPEpP p FODVVLILFDGD FRPR FULPH DPELHQWDO
SRGHQGRVXMHLWDURLQIUDWRUjSHQDGHGHWHQomRGHXPDWUrVDQRVRXPXOWDRXDPEDVDVSHQDV
FXPXODWLYDPHQWH
Responsabilidade Ambiental
1RV WHUPRV GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO DV FRQGXWDV H DWLYLGDGHV FRQVLGHUDGDV OHVLYDV DR PHLR
DPELHQWHVXMHLWDUmRRVLQIUDWRUHVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVDVDQo}HVSHQDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDURVGDQRVFDXVDGRV$VVLPRUHVSRQViYHOSRUTXDOTXHU
DWLYLGDGH TXH FDXVH GDQRV DR PHLR DPELHQWH LQFOXLQGR DTXHOHV TXH FLHQWHV GRV GDQRV QmR
WRPDUHPPHGLGDVSUHYHQWLYDVSRGHPVHUUHVSRQVDELOL]DGRVQDVHVIHUDV L FLYLO LL DGPLQLVWUDWLYDH
LLL SHQDO$VWUrVHVIHUDVGHUHVSRQVDELOLGDGHPHQFLRQDGDVDFLPDVmRGLVWLQWDVHLQGHSHQGHQWHV
SRUTXH SRU XP ODGR XPD ~QLFD DomR GR DJHQWH HFRQ{PLFR SRGH OKH JHUDU UHVSRQVDELOLGDGH
DPELHQWDOQRVWUrVQtYHLVFRPDDSOLFDomRGHWUrVVDQo}HVGLYHUVDV3RURXWURODGRDDXVrQFLDGH
UHVSRQVDELOLGDGHHPXPDGHWDLVHVIHUDVQmRLVHQWDQHFHVVDULDPHQWHRDJHQWHGDUHVSRQVDELOLGDGH
QDVGHPDLV
Responsabilidade Administrativa
1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH
GLVS}HHPVHXDUWLJRTXHWRGDDomRRXRPLVVmRTXHLPSRUWHQDYLRODomRGHQRUPDGH
SUHVHUYDomR DR PHLR DPELHQWH GHFRUUHQWH GH FXOSD RX GROR LQGHSHQGHQWHPHQWH GD HIHWLYD
RFRUUrQFLDGHGDQRDPELHQWDOpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO
2'HFUHWRQGHGHMXOKRGHSUHYrHPQtYHOQDFLRQDODVFRQGXWDVFRQVLGHUDGDV
FRPRLQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVDRPHLRDPELHQWH±FRPRDTXHODVFRQWUDDOHJLVODomRGHSURWHomRj
IDXQDHjIORUDUHODWLYDVjSROXLomRFRQWUDRUGHQDPHQWRXUEDQRHRSDWULP{QLRFXOWXUDO FRQWUD D
$GPLQLVWUDomR $PELHQWDO FRPHWLGDV HP XQLGDGHV GH FRQVHUYDomR GHQWUH RXWUDV ± H VXDV
UHVSHFWLYDVSHQDOLGDGHV'HQWUHDVSHQDOLGDGHVDSOLFiYHLVjVLQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGHVWDFDPVH
DVVHJXLQWHV L DGYHUWrQFLD LL LPSRVLomRGHPXOWDVTXHQRkPELWRDGPLQLVWUDWLYRSRGHPDOFDQoDU
DWp5PLOK}HVGHDFRUGRFRPDFDSDFLGDGHHFRQ{PLFDHRVDQWHFHGHQWHVGDSHVVRD
LQIUDWRUDEHPFRPRFRPDJUDYLGDGHGRVIDWRVHDQWHFHGHQWHVDVTXDLVSRGHPVHUDSOLFDGDVHP
GREURRXQRWULSORHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD LLL HPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGHHVXDVUHVSHFWLYDV
iUHDVGHPROLomRGDREUD LY VXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGDVDWLYLGDGHVHRX LY UHVWULomRGHGLUHLWRV
Responsabilidade Civil
$REULJDomRGHUHSDUDURVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHpWUDWDGDHVSHFLDOPHQWHSHOD3ROtWLFD
1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOLPS}HDRSROXLGRUDREULJDomRGHUHFRPSRVLomR
GRPHLRDPELHQWHRXQDVXDLPSRVVLELOLGDGHGHUHVVDUFLPHQWRGRVSUHMXt]RVFDXVDGRVSRUVXDDomR
RXRPLVVmR
$ UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO DPELHQWDO p VROLGiULD R TXH VLJQLILFD GL]HU TXH TXDOTXHU SDUWH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHHQYROYLGDFRPDVFDXVDVGRVGDQRVSRGHVHUREULJDGDDUHVSRQGHULQGLYLGXDOPHQWH
SHOD WRWDOLGDGH GD UHFRPSRVLomR SRGHQGR SRVWHULRUPHQWH EXVFDU LQGHQL]DomR GDV RXWUDV SDUWHV
UHVSRQViYHLV 3RUWDQWR D &RPSDQKLD VHUi UHVSRQVDELOL]DGD SRU HYHQWXDO FRQGXWD LUUHJXODU GH
WHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDUHDOL]DomRGHDWLYLGDGHVVHFXQGiULDVHPVHXVHPSUHHQGLPHQWRVFRPRD
VXSUHVVmRGHYHJHWDomRRXDGLVSRVLomRGHUHVtGXRV
$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOpWDPEpPREMHWLYDRXVHMDQmRGHSHQGHGDGHPRQVWUDomRGHFXOSDPDV
DSHQDVGDUHODomRHQWUHDDWLYLGDGHH[HUFLGDHRVGDQRVYHULILFDGRV QH[RGHFDXVDOLGDGH 
'HVVD IRUPD WDQWR DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD DVVLP FRPR D FRQWUDWDomR GH
WHUFHLURV SDUD SURFHGHU TXDOTXHU VHUYLoR HP QRVVRV HPSUHHQGLPHQWRV LQFOXLQGR SRU H[HPSOR D
VXSUHVVmRGHYHJHWDomRHRXDGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRLVHQWDD&RPSDQKLDGH
UHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHORVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVFDVRHVWHV
QmRGHVHPSHQKHPVXDVDWLYLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDPELHQWDLV
$GLFLRQDOPHQWHD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH ³/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV´ 
SUHYrDSRVVLELOLGDGHGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDTXDQGRHVVDIRUFRQVLGHUDGD
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XP REVWiFXOR j UHFXSHUDomR GH GDQRV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH 1HVVH VHQWLGR GLUHWRUHV
DFLRQLVWDVHRXSDUFHLURVSRGHPMXQWDPHQWHFRPDHPSUHVDSROXLGRUDVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRU
GDQRVDRPHLRDPELHQWH
&RQIRUPH PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH DSHVDU GH QmR KDYHU UHIHUrQFLD H[SUHVVD QD OHL VHJXQGR
HQWHQGLPHQWRGDGRXWULQDDSUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOQmRHVWiVXMHLWDjSUHVFULomR
Responsabilidade Criminal
1DHVIHUDFULPLQDOD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVVXMHLWDDRVVHXVHIHLWRVTXDOTXHUSHVVRDItVLFDRX
MXUtGLFDTXHFRQFRUUHUSDUDDSUiWLFDGHFHUWDVFRQGXWDVFRQVLGHUDGDVOHVLYDVDRPHLRDPELHQWH
VHQGR QHFHVViULD D FRPSURYDomR GH GROR LQWHQomR  RX FXOSD QHJOLJrQFLD LPSUXGrQFLD RX
LPSHUtFLD 'HWDOVRUWHSDUDTXHVHMDFRQILJXUDGDDUHVSRQVDELOLGDGHFULPLQDOGD&RPSDQKLDID]
VHQHFHVViULDDFRPSURYDomRGHXPDDomRRXRPLVVmRSRUSDUWHGDPHVPDRXVXDVVXEVLGLiULDV
GHYHQGRDFRQGXWDSUDWLFDGDVHUHQTXDGUDGDHPXPGRVWLSRVSHQDLVSUHYLVWRVQD/HLGH&ULPHV
$PELHQWDLV
3UHYr DLQGD D UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD D TXDO UHVWD FDUDFWHUL]DGD VH D LQIUDomR IRU
FRPHWLGD L SRUGHFLVmRGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDORXFRQWUDWXDORXGHVHXyUJmRFROHJLDGRRX LL 
QRLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGDSHVVRDMXUtGLFDTXHUHSUHVHQWD
$ UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV FRDXWRUDV RX
SDUWtFLSHVRTXHDFDEDPXLWDVYH]HVSRUHVWHQGHUDUHVSRQVDELOLGDGHGHWDLVDWRVDRVPHPEURVGDV
SHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDP
HYLWDURVSUHMXt]RVGHODVDGYLQGRV
$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr HP VHX DUWLJR  D SRVVLELOLGDGH GH
GHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDVHPSUHTXHHVWDFULDUREVWiFXORVDRUHVVDUFLPHQWRGH
SUHMXt]RV FDXVDGRV j TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH 1HVVD VLWXDomR RV VyFLRV SDVVDP D VHU
SHVVRDOPHQWHUHVSRQViYHLVSHODUHSDUDomRGRGDQRDRPHLRDPELHQWH
(P UHODomR jV SHVVRDV MXUtGLFDV D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr DV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV
SRVVtYHLV L PXOWD LL UHVWULWLYDVGHGLUHLWRV WDLVFRPR D VXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGHDWLYLGDGHV
E  LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR REUD RX DWLYLGDGH F  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R
3RGHU 3~EOLFR EHP FRPR GHOH REWHU VXEVtGLRV VXEYHQo}HV RX GRDo}HV  HRX LLL  SUHVWDomR GH
VHUYLoRVjFRPXQLGDGH WDLVFRPR D FXVWHLRGHSURJUDPDVHGHSURMHWRVDPELHQWDLV E H[HFXomR
GH REUDV GH UHFXSHUDomR GH iUHDV GHJUDGDGDV F  PDQXWHQomR GH HVSDoRV S~EOLFRV G
FRQWULEXLo}HVDHQWLGDGHVDPELHQWDLVRXFXOWXUDLVS~EOLFDV 
E  SROtWLFD DPELHQWDO GD &RPSDQKLD H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$&RPSDQKLDEXVFDDGRWDUERDVSUiWLFDVGHJHVWmRDPELHQWDOSRUPHLRGHHVIRUoRVFRQWtQXRVGH
PHOKRULDVHPVHXVSURFHVVRVGHSODQHMDPHQWRHPSUHVDULDOTXHHQYROYHDUHDOL]DomRGHHVWXGRVGH
LPSDFWRV DPELHQWDLV FRP D LGHQWLILFDomR GRV ULVFRV DPELHQWDLV PDLV UHOHYDQWHV DWUHODGRV DR
H[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
&RPRLQWXLWRGHRULHQWDURWUDWDPHQWRGDVTXHVW}HVDPELHQWDLVQRkPELWRGHVXDVDWLYLGDGHVHHQWUH
VHXV FRODERUDGRUHV H HP FRQVRQkQFLD FRP RV SULQFtSLRV H GLUHWUL]HV LQWHUQDFLRQDLV GH
VXVWHQWDELOLGDGH D &RPSDQKLD IRUPDOL]RX HP  R 3URJUDPD ³3UD 9RFr )LFDU %HP´ WHQGR D
*HVWmR $PELHQWDO FRPR XP GH VHXV SLODUHV UDWLILFDQGR R FRPSURPLVVR GD &RPSDQKLD FRP R
GHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
25HODWyULRGH6XVWHQWDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDOHVWiGLVSRQtYHOSDUDRS~EOLFRLQWHUQRGD&RPSDQKLD
QD LQWUDQHW UHGH LQWHUQD DFHVVtYHO VRPHQWH DRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD  H SDUD R S~EOLFR
H[WHUQR QR HQGHUHoR HOHWU{QLFR ZZZPDWHUGHLFRPEU  (VWH UHODWyULR p HODERUDGR QRV WHUPRV
H[SOLFDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$ &RPSDQKLD PRQLWRUD R FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR H GDV QRUPDV TXH YHUVDP VREUH TXHVW}HV
DPELHQWDLV SRU PHLR GH DXGLWRULDV DPELHQWDLV LQWHUQDV H H[WHUQDV $V DXGLWRULDV H[WHUQDV YLVDP
DFRPSDQKDU HRX PRQLWRUDU R FXPSULPHQWR GDV QRUPDV H GLUHWUL]HV DPELHQWDLV DGRWDGDV SRU
IRUQHFHGRUHVFXMDVDWLYLGDGHVVmRSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVRXDJUHVVLYDVDRPHLRDPELHQWHFRPR
SRUH[HPSORVLVWHPDVGHWUDWDPHQWRHGLVSRVLomRILQDOGRV5HVtGXRV6yOLGRVGH6HUYLoRGH6D~GH
5666  HPLVV}HV DWPRVIpULFDV JHUDGDV HWF $V DXGLWRULDV LQWHUQDV YLVDP DFRPSDQKDU HRX
PRQLWRUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHGLUHWUL]HVDPELHQWDLVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPRSRU
H[HPSOR D REWHQomR HRX UHQRYDomR QRV UHVSHFWLYRV SUD]RV OHJDLV GDV OLFHQoDV DPELHQWDLV
DSOLFiYHLV UHDOL]DGD SHOD HTXLSH GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO H PRQLWRUDPHQWR GLUHWDPHQWH QDV
XQLGDGHV KRVSLWDODUHV UHDOL]DGR SHODV HTXLSHV RSHUDFLRQDLV DORFDGDV HP FDGD XQLGDGH $V
LQFRQIRUPLGDGHV LGHQWLILFDGDV VmR WUDWDGDV SHODV XQLGDGHV GH QHJyFLRV GHVFULWDV DEDL[R  TXH
HVWDEHOHFHPDo}HVFRUUHWLYDVGHPRGRDHYLWDUUHFRUUrQFLDV
$JHVWmRDPELHQWDOQD&RPSDQKLDSRVVXLLQWHUIDFHFRPDVVHJXLQWHViUHDV
L   /LFHQFLDPHQWR $PELHQWDO iUHD UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR GRV UHTXLVLWRV OHJDLV H
UHJXODPHQWDUHVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVFRQFHVV}HVSHUPLVV}HVRXDOYDUiVSDUDWRGDVDVXQLGDGHV
GHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
LL   6XVWHQWDELOLGDGH iUHD UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR GRV DVSHFWRV DPELHQWDLV VHQGR RV
PHVPRV DFRPSDQKDGRV PHQVDOPHQWH SRU PHLR GH LQGLFDGRUHV DPELHQWDLV UHSRUWDGRV SHODV
XQLGDGHV KRVSLWDODUHV WUHLQDPHQWRV H HGXFDomR DPELHQWDO H DQiOLVHV FUtWLFDV H DXGLWRULDV
DPELHQWDLV
 LLL ,QIUDHVWUXWXUD&RUSRUDWLYDH,QIUDHVWUXWXUD/RFDO XQLGDGHVGHQHJyFLRV iUHDUHVSRQViYHOSHOD
LQVSHomRHPDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRVHSURFHVVRVGHQWUHRXWURV
 LY 6(6075LVFRViUHDUHVSRQViYHOSRUDYLVRVHDOHUWDVHPVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDUHVXOWDGRV
HDQiOLVHVGHVLPXODo}HV
 Y   ÈUHDV RSHUDFLRQDLV GDV 8QLGDGHV GH 1HJyFLRV iUHD UHVSRQViYHO SHOR WUDWDPHQWR GH QmR
FRQIRUPLGDGHVDo}HVFRUUHWLYDVHSUHYHQWLYDVHVHXDFRPSDQKDPHQWRH
 YL 5HFXUVRV+XPDQRViUHDUHVSRQViYHOSHORWUHLQDPHQWRHHGXFDomRDPELHQWDO
7HQGRHPYLVWDDH[WUHPDUHOHYkQFLDTXHRVUHFXUVRVQDWXUDLVHHQHUJpWLFRVUHSUHVHQWDPSDUDVXDV
DWLYLGDGHVD&RPSDQKLDWHPLQYHVWLGRDRORQJRGRVDQRVHPIDWRUHVUHODFLRQDGRVjPDLRUHILFLrQFLD
QRVSURFHVVRVHjUHGXomRGHULVFRV$UHGXomRGRFRQVXPRGHHQHUJLDSRUH[HPSORID]SDUWH
GHVWDSROtWLFDTXHWHPLQYHVWLGRIRUWHPHQWHHPSURMHWRVGHHILFLrQFLDHQHUJpWLFD
7RGDV DV XQLGDGHV KRVSLWDODUHV GD&RPSDQKLD Mi WUDEDOKDP FRP SUiWLFDV VXVWHQWiYHLV H RV TXH
HVWmR VHQGR FRQVWUXtGRV Mi QDVFHP GHQWUR GHVWH FRQFHLWR (QWUH DV ERDV SUiWLFDV HPSUHJDGDV
QHVWDiUHDHVWmRDVHVSHFLILFDo}HVGRVYLGURVDVHUHPXVDGRVTXHWrPVLGRSDGURQL]DGRVFRPRRV
GRWLSRUHIOH[LYRTXHPHOKRUDPRGHVHPSHQKRHQHUJpWLFRGRSUpGLR
2XWURSRQWRLPSRUWDQWHWHPVLGRHPUHODomRjWHFQRORJLDHPSUHJDGDQRVLVWHPDGHFOLPDWL]DomR2V
VLVWHPDV GH FOLPDWL]DomR UHSUHVHQWDP FHUFD GH  GR FRQVXPR GH HQHUJLD GH XP KRVSLWDO
PRGHUQR3DUDJDUDQWLUTXHWRGRVRVHTXLSDPHQWRVGHFOLPDWL]DomRWHQKDPXPDSHUIRUPDQFHPDLV
HIHWLYD SURSRUFLRQDQGR D XWLOL]DomR UDFLRQDO GD HQHUJLD HOpWULFD H FRQVHTXHQWHPHQWH FRP PHQRV
GHVSHUGtFLR GLPLQXLQGR R FRQVXPR H UHGX]LQGR FXVWRV FRP HQHUJLD D &RPSDQKLD WHP
LPSOHPHQWDGRHPYiULDVXQLGDGHVDo}HVGHHILFLrQFLDHQHUJpWLFDFRPIRFRHPFOLPDWL]DomR
$&RPSDQKLDHVWiSURPRYHQGRWDPEpPDWURFDGHHTXLSDPHQWRVSDUDGLPLQXLURGHVSHUGtFLRGH
iJXDGHPRGRDSURPRYHURDXPHQWRGRVGHSyVLWRVGHUHGXQGkQFLDGHiJXDHRGHVHQYROYLPHQWR
GH VROXo}HV SDUD D UHXWLOL]DomR GD iJXD HP QRYRV SURMHWRV $OpP GRV SURFHGLPHQWRV YLVDQGR D
GLPLQXLomRGRVFXVWRVFRPHQHUJLDHiJXDDTXLPHQFLRQDGRVD&RPSDQKLDUHDOL]RXDVXEVWLWXLomR
GHHTXLSDPHQWRVYLVDQGRXPDUHGXomRQDVHPLVV}HVGHJiVFDUE{QLFR±&2



572
PÁGINA: 166 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

$OpP GRV DVSHFWRV HFRQ{PLFRV H DPELHQWDLV R SURFHVVR GH JHVWmR GRV LQGLFDGRUHV QD ÈUHD GH
0DQXWHQomRSDVVRXDDFRPSDQKDUGLDULDPHQWHRVFRQVXPRVGHHQHUJLDHOpWULFDHiJXD$OpPGLVVR
QRV KRVSLWDLV UHFpP FRQVWUXtGRV H[LVWHP VRIWZDUHV GH PRQLWRUDPHQWR RQOLQH GR FRQVXPR
SHUPLWLQGRDWRPDGDGHGHFLVmRHPWHPSRUHDOSDUDHYLWDUGHVSHUGtFLRVTXHVHMDPLGHQWLILFDGRV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLDDGHULGRDSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLV
GHSURWHomRDPELHQWDOWDLVFRPRDFHUWLILFDomR,62
8PSRQWRGHGHVWDTXHpTXHD&RPSDQKLDSDUWLFLSDGHVGHGRPHUFDGROLYUHXWLOL]DQGRHQHUJLD
HOpWULFDGHIRQWHVUHQRYiYHLV
F GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGHUR\DOWLHV
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
0DUFDV
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV$/HLQ ³/HLGD3URSULHGDGH
,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDWLWXODULGDGHGHPDUFDVVRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWUR
FRQFHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHO
SHORUHJLVWURGHPDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
5HOHYDQWH PHQFLRQDU TXH GXUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR DTXHOH TXH UHTXHUHX R UHJLVWUR GH
GHWHUPLQDGD PDUFD GHQRPLQDGR ³GHSRVLWDQWH´  SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGH GHVWD SDUD LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV H R GLUHLWR GH ]HODU SHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR
$SyVDDSURYDomRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGH
GHVWDHPFRQMXQWRFRPRGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOSRUXPSHUtRGR
DQRVSURUURJiYHOSRUSHUtRGRVLJXDLVVXFHVVLYRVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHWD[DVDGLFLRQDLVDR,13,
7DO UHTXLVLomR SUHFLVD VHU UHDOL]DGD QR ~OWLPR DQR GH YDOLGDGH GR UHJLVWUR RX QRV VHLV PHVHV
VXEVHTXHQWHVDRWpUPLQRGRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRUHJLVWUR
$LQGD UHOHYDQWH GHVWDFDU TXH R UHJLVWUR GH GHWHUPLQDGD PDUFD VH H[WLQJXHSHOD L  H[SLUDomR GR
SUD]R GH YLJrQFLD TXDQGR GD QmR UHQRYDomR QR SUD]R DGHTXDGR  RX LL  UHQ~QFLD DEDQGRQR
YROXQWiULRGRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO RX LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY 
LQREVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRD
GRPLFLOLDGDQRH[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomR
GRUHJLVWURGHPDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGHSRVLWDGRMXQWR
DR,13,
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDpWLWXODUGHDOJXPDVPDUFDVUHJLVWUDGDVQR
%UDVLOMXQWRDR,13,WDLVFRPRDVPDUFDV³+263,7$/0$7(5'(,´³*58320$7(5'(,´H³5('(
0$7(5'(,'(6$Ò'(´DVTXDLVVmRUHOHYDQWHVSDUDVXDVDWLYLGDGHV$&RPSDQKLDWDPEpPp
WLWXODUGHDOJXQVQRPHVGHGRPtQLRDVVRFLDGRVDWDLVPDUFDV
1RPHVGH'RPtQLR
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLR VHJXHPDVUHJUDV H SURFHGLPHQWRV GR Domain Name System ³'16´ GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHOR
UHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR
³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
$&RPSDQKLDpWLWXODUGHGLYHUVRVQRPHVGHGRPtQLRUHJLVWUDGRVMXQWRDRUHJLVWUREUQRWDGDPHQWH
RV
VHJXLQWHV
GRPtQLRV
ZZZPDWHUGHLFRPEU
ZZZKRVSLWDOPDWHUGHLFRPEU
PDWHUGHLKRVSLWDOFRPEUZZZUHGHPDWHUGHLFRPEU
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

3DWHQWHV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDLVTXHUSDWHQWHVHPVHXQRPH
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHOHYDQWHV XWLOL]DGRV SHOD
&RPSDQKLDYLGHRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

(PUHODomRDRVSDtVHVGRVTXDLVD&RPSDQKLDREWpPUHFHLWDVUHOHYDQWHVLGHQWLILFDU

D
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVHPRXWURVSDtVHVTXHQmRR%UDVLOQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHSRLVDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
HVWmRUHVWULWDVDRWHUULWyULRQDFLRQDO

E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVHPRXWURVSDtVHVTXHQmRR%UDVLOQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHSRLVDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
HVWmRUHVWULWDVDRWHUULWyULRQDFLRQDO

F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVHPRXWURVSDtVHVTXHQmRR%UDVLOQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHSRLVDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
HVWmRUHVWULWDVDRWHUULWyULRQDFLRQDO
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

(PUHODomRDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVGLYXOJDGRVQRLWHPLQIRUPDUHPTXHPHGLGDR
HPLVVRUHVWiVXMHLWRjUHJXODomRGHVVHVSDtVHVHGHTXHPRGRWDOVXMHLomRDIHWDRV
QHJyFLRVGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPRXWURVSDtVHVTXHQmRR
%UDVLO
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7.8 - Políticas Socioambientais

(PUHODomRDSROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLVLQGLFDU

D 
VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$ &RPSDQKLD HP GH]HPEUR GH  ODQoRX R VHX SULPHLUR UHODWyULR DQXDO GH VXVWHQWDELOLGDGH
VRFLRDPELHQWDO 2 UHODWyULR UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  VHUi
ODQoDGRHPMXQKRGH

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVLVWHPDGHJHVWmRVRFLRDPELHQWDODWXDOPHQWHDGRWDGRpVXILFLHQWHSDUD
DVVHJXUDU TXH VXDV DWLYLGDGHV DWHQGDP DRV UHTXLVLWRV OHJDLV H QRUPDV DSOLFiYHLV FRP R
FRPSURPLVVR GH UHGX]LU RV LPSDFWRV DPELHQWDLV H VRFLDLV GH VHXV VHUYLoRV 1mR REVWDQWH D
&RPSDQKLDHVWiHPFRQVWDQWHSURFHVVRGHDSULPRUDPHQWRGHVHXVPHFDQLVPRVGHVXVWHQWDELOLGDGH
SDUDTXHFRQWLQXHDWLQJLQGRXPSDWDPDUGLIHUHQFLDGRGHH[FHOrQFLDQDJHVWmRDPELHQWDO

$ &RPSDQKLD GHYHUi GLYXOJDU DWp R GLD  GH MXOKR GH FDGD DQR UHODWyULR FRP LQIRUPDo}HV
DPELHQWDLV VRFLDLV H GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD WRPDQGR SRU EDVH SDGUmR LQWHUQDFLRQDOPHQWH
DFHLWR FRPR R GD *OREDO 5HSRUWLQJ ,QLWLDWLYH *5,  RX R GD HVWUXWXUD LQWHUQDFLRQDO SDUD UHODWR
LQWHJUDGR GR ,QWHUQDWLRQDO ,QWHJUDWHG 5HSRUWLQJ &RXQFLO ,,5&  HP FRQWUDSDUWLGD j GLVSHQVD
RXWRUJDGDSHOD%GHSRVVXLUXPfree float PtQLPRLQIHULRUDRSHUFHQWXDOGH6REUHDFRQFHVVmR
GDUHIHULGDGLVSHQVDSHOD%HGHVHXVULVFRVUHODFLRQDGRVYLGHRIDWRUGHULVFR“É possível que a
Companhia não efetive o cumprimento das condições estabelecidas pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), relativas à dispensa do percentual mínimo de ações em circulação
previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3”QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E 
PHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

2UHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOSXEOLFDGRQRILQDOGHIRLGHVHQYROYLGRQDFRP
EDVH QR 3URJUDPD ³3UD YRFr ILFDU EHP´ VHJXLQGR D PHWRGRORJLD GRV  2EMHWLYRV GR
'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 

F 
VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

$VLQIRUPDo}HVQmRVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

G
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVDV
LQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

2 UHODWyULR GH VXVWHQWDELOLGDGH VRFLRDPELHQWDO ODQoDGR HP  SRGH VHU FRQVXOWDGR HP
KWWSVLVVXXFRPKRVSLWDOPDWHUGHLGRFVUHODWRULRBDQXDOBBGLJLWDOBILQDO

H
VHHVWHUHODWyULROHYDHPFRQWDRV2EMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 
GD218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD

2 UHODWyULR GH VXVWHQWDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDO SXEOLFDGR QR ILQDO GH  QDPHWRGRORJLDGRV 
2EMHWLYRVGR'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 WHQGRFRPREDVH
Ɣ 6D~GHHEHPHVWDU
Ɣ (GXFDomRGHTXDOLGDGH
Ɣ ÈJXDSRWiYHOHVDQHDPHQWR
Ɣ (QHUJLDDFHVVtYHOHOLPSD
Ɣ 7UDEDOKRGHFHQWHHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR
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7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV




578
PÁGINA: 172 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



8.1 - Negócios Extraordinários

,QGLFDUDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPR
RSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

1RV H[HUFtFLRV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  EHP FRPR QR SHUtRGR
FRUUHQWH QmR RFRUUHUDP TXDLVTXHU DTXLVLo}HV RX DOLHQDo}HV GH DWLYRV UHOHYDQWHV IRUD GR FXUVR
QRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RSHUDo}HV VRFLHWiULDV UHDOL]DGDV QR SHUtRGR HQYROYHQGR D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHEHPFRPRQRH[HUFtFLR
FRUUHQWHQmRRFRUUHUDPTXDLVTXHUDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  ,GHQWLILFDU RV FRQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHEHPFRPRQRH[HUFtFLR
FRUUHQWHQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWRUHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLDTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV





581
PÁGINA: 175 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

'HVFUHYHURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDV
DWLYLGDGHVGRHPLVVRU

$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Hospital Mater Dei Santo Agostinho

Hospital Mater Dei Contorno

Hospital Mater Dei Betim-Contagem

Hospital Mater Dei Salvador (em construção)

Centro Médico Salvador (em construção)

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Saúde Corporativa Mater Dei

Imóvel para uso administrativo

Estacionamento

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Imóvel para uso administrativo

Estacionamento

Mais saúde Mater Dei

Laboratório Mater Dei

584
MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

BA

BA

MG

MG

MG

UF de localização

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Salvador

Salvador

Betim

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

PÁGINA: 178 de 371

Tipo de propriedade

Versão : 1

Registro n.º
904176916, marca
nominativa
“Oncomater”, Classe
NCL(9) 44.

Marcas

Registro n.º
904411320, marca
nominativa “Mater Dei
Diagnósticos”, Classe
NCL(9) 44.

Marcas
Até 27/01/2025

Registro n.º
Até 21/01/2025
904177912, marca
nominativa “Grupo
Mater Dei”, Classe NCL
(9) 44.

Marcas

Até 21/01/2025

Registro nº 813207916, Até 11/10/2028
marca mista “Hospital
Mater Dei”, Classe
39:10.

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, por meio de processos de nulidade ou ter decretada sua
caducidade, parcial ou total, na hipótese de não utilização
conforme o registro. No âmbito judicial, embora a Companhia
seja titular do registro de diversas de suas marcas, não é
possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a
Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito.

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, por meio de processos de nulidade ou ter decretada sua
caducidade, parcial ou total, na hipótese de não utilização
conforme o registro. No âmbito judicial, embora a Companhia
seja titular do registro de diversas de suas marcas, não é
possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a
Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito.

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, por meio de processos de nulidade ou ter decretada sua
caducidade, parcial ou total, na hipótese de não utilização
conforme o registro. No âmbito judicial, embora a Companhia
seja titular do registro de diversas de suas marcas, não é
possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a
Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito.

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, por meio de processos de nulidade ou ter decretada sua
caducidade, parcial ou total, na hipótese de não utilização
conforme o registro. No âmbito judicial, embora a Companhia
seja titular do registro de diversas de suas marcas, não é
possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a
Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito.

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.
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.
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.
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.
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 n.º
Até 31/12/2029
917164385, marca
mista “Saúde
Corporativa Mater Dei”,
Classe NCL(11) 44.

Marcas

www.materdei.com.br

www.hospitalmaterdei.c 11/08/2030
om.br

materdeihospital.com.b 07/05/2022
r

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

05/07/2021

Até 26/07/2026

Registro n.º
906857627, marca
nominativa “Rede
Mater Dei de Saúde”,
Classe NCL(10) 44.

Marcas

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.

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, por meio de processos de nulidade ou ter decretada sua
caducidade, parcial ou total, na hipótese de não utilização
conforme o registro. No âmbito judicial, embora a Companhia
seja titular do registro de diversas de suas marcas, não é
possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a
Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito.

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, por meio de processos de nulidade ou ter decretada sua
caducidade, parcial ou total, na hipótese de não utilização
conforme o registro. No âmbito judicial, embora a Companhia
seja titular do registro de diversas de suas marcas, não é
possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a
Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham êxito.

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.

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.
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.
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

www.redematerdei.com 12/04/2021
.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento 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.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui participação em outras sociedades para o desenvolvimento de suas atividades.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
Marcas

1R %UDVLO DGTXLUHVH D SURSULHGDGH GH XPD PDUFD VRPHQWH SRU PHLR GR UHJLVWUR GD
PDUFDYDOLGDPHQWHH[SHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ 
VHQGRHQWmRDVVHJXUDGRDRWLWXODUVHXXVRH[FOXVLYRHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOGXUDQWH
R SUD]R GH GH] DQRV SURUURJiYHO SRU SHUtRGRV LJXDLV H VXFHVVLYRV SDUD XPD
GHWHUPLQDGD FODVVH GH VHUYLoRV RX SURGXWRV 'XUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR R
GHSRVLWDQWH WHP DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR SDUD XWLOL]DomR GDV PDUFDV
GHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVHVHUYLoRV2VSHGLGRVGH
UHJLVWURGHPDUFDSRGHPVHULQGHIHULGRVSHOR,13,QDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQD/HLQ
LQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGHRSRVLomRDSUHVHQWDGDDR,13,SRUWHUFHLURTXH
WHQKD GLUHLWR GH SUHFHGrQFLD VREUH D PDUFD RX VHMD WLWXODU GH SHGLGR GH UHJLVWUR RX
UHJLVWURGHPDUFDFROLGHQWHDQWHULRU

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDpWLWXODUGHGLUHLWRVVREUHPDUFDVUHJLVWUDGDVQR%UDVLOMXQWR
DR,13,HWHPRXWURVSHGLGRVGHUHJLVWURHPDQGDPHQWR
Nomes de Domínio

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDpWLWXODUGHTXDWURQRPHVGHGRPtQLRSHUDQWHR1,&%UyUJmR
UHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLRQR%UDVLO

,QIRUPDo}HV VREUH DV PDUFDV H QRPHV GH GRPtQLR UHOHYDQWHV GD &RPSDQKLD HVWmR
LQVHULGDVQDVHomREGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Apresentação das Demonstrações Financeiras e Outras Informações Financeiras
A Companhia mantém seus livros e registros contábeis em Reais, a moeda funcional de suas
operações no Brasil e de apresentação de suas demonstrações financeiras.
A discussão e análise sobre a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia
descritas a seguir é baseada e deve ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras da
Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro
de 2019 e 31 de dezembro de 2020, e respectivas notas explicativas, que foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as práticas contábeis previstas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards, ou "IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board, ou "IASB".
As avaliações, opiniões e comentários constantes desta seção 10 deste Formulário de Referência
traduzem a visão e a percepção dos diretores da Companhia sobre as atividades, negócios e
desempenho da Companhia, e visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a
comparar as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.
Outras Informações Financeiras
Os diretores da Companhia acreditam que as medidas não contábeis apresentadas nesta seção e
no item 3.2 deste Formulário de Referência representam informações úteis adicionais sobre o
desempenho e tendências relacionadas aos resultados operacionais da Companhia e que, quando
analisadas em conjunto com as medidas contábeis constantes deste Formulário de Referência,
auxiliam um entendimento mais significativo sobre o desempenho operacional e resultados
financeiros da Companhia.
As medidas não contábeis, EBITDA, ROIC, ROAE, Dívida bruta e Divida líquida, e outras medidas
baseadas ou derivadas de tais medidas não são medidas elaboradas ou reconhecidas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possuem um significado padrão e podem não
ser comparáveis a medidas com denominação similar elaboradas por outras empresas. Apesar de
serem utilizadas pela Companhia para avaliar sua situação financeira, resultados operacionais e
liquidez, tais medidas não contábeis apresentam limitações, e não devem ser utilizadas de forma
isolada ou em substituição às medidas contábeis da Companhia. Para informações sobre a
reconciliação das medidas não contábeis apresentadas nesta seção, veja o item 3.2, alínea (b) deste
Formulário de Referência.
Arredondamentos
Alguns valores e percentuais constantes desta seção 10 do Formulário de Referência foram
arredondados para facilitar a sua apresentação e, dessa forma, os valores totais apresentados em
algumas tabelas constantes desta seção 10 do Formulário de Referência podem não representar a
soma exata dos valores que os precedem.
Outros
Os termos "AH" e "AV" constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam "Análise
Horizontal" e "Análise Vertical", respectivamente. A Análise Horizontal compara rubricas derivadas
das demonstrações financeiras da Companhia com o fim de determinar a respectiva evolução ao
longo de um período de tempo ou de uma data para outra, conforme o caso. A Análise Vertical
representa o percentual das rubricas das demonstrações de resultado em relação à receita líquida
da Companhia em um determinado período, ou dos saldos de contas de balanço patrimonial da
Companhia em relação ao ativo total em determinada data.



590
PÁGINA: 184 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Os termos "nós", "nosso", "Companhia" ou "Mater Dei", quando utilizados nesta seção do Formulário
de Referência, referem-se ou significam, conforme o caso, ao Hospital Mater Dei S.A. e suas
controladas em conjunto, exceto se expressamente indicado de forma diferente.
Comentários dos diretores sobre:
a)

condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores da Companhia revisam regularmente métricas de crescimento, liquidez e endividamento
da Companhia e, com base nas informações descritas a seguir, entendem que a Companhia possui
condições financeiras e patrimoniais suficientes para a implementação de seu plano de negócios e
para atender suas necessidades de capital de curto, médio e longo prazos.
Em 31 de dezembro de

Consolidado

2020

2019

2018

(R$ milhares)
Balanços patrimoniais
Patrimônio líquido

261.061

846.772

741.096

Caixa e equivalentes de caixa (1)

121.207

123.671

173.020

Aplicações financeiras (2)

149.603

137.529

113.264

Empréstimos e financiamentos (3)

242.239

190.791

175.509

(1) Caixa e equivalentes de caixa compreendem contas correntes e aplicações financeiras contratadas com instituições financeiras de
primeira linha, ao preço e condição de mercado, cujos prazos de vencimento são iguais ou inferiores a três meses, contados da data de
contratação.
(2) As aplcações financeiras compreendem aplicações em fundo de investimentos exclusivo e certificados de depósito bancários, O objetivo
do Fundo Exclusivo Santana é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas, em ativos financeiros
com grau de investimento como títulos públicos e ativos de crédito privado de alta liquidez e baixo risco. O fundo busca retorno de longo
prazo, superior ao CDI e possui liquidez diária. Os certificados de depósitos bancários, possuem remuneração atrelada a variação da taxa
DI. Remuneração média da carteira nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 20120, 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2018, foi de 3,07%, 4,5% e 6,14%, respectivamente, da variação da Taxa DI. Taxa DI significa as taxas médias diárias dos DI
– Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br).
(3) Empréstimos e financiamentos correspondem ao somatório dos saldos circulante e não circulante dos empréstimos e financiamentos e
compreendem os empréstimos e financiamentos foram contraídos junto a instituições financeiras nacionais e são majoritariamentes em
moeda nacional, Reais.

Consolidado

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

(R$ milhares)
Demonstrações dos resultados
Receita de Serviços Hospitalares

717.861

732.639

Lucro bruto

290.064

335.683

626.556
284.916

Lucro líquido

72.643

138.104

124.435

Lucro bruto / Receita de Serviços
Hospitalares (%)

40,4%

45,8%

45,5%

Lucro líquido / Receita de Serviços
Hospitalares (%)

10,1%

18,9%

19,9%



591
PÁGINA: 185 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Consolidado

2020

2019

2018

(R$ mil, exceto quando indicado diferentemente)
Outras informações financeiras
EBITDA (1)

155.298

257.846

220.705

Margem EBITDA (2) (%)

21,6%

35,2%

35,2%

ROIC (3) (%)

17,2%

19,6%

20,3%

ROAE (4) (%)

13,1%

17,4%

17,9%

Dívida Bruta (5)(6)

242.239

190.791

175.509

Dívida Líquida (7)(8)

(28.571)

(70.409)

(110.775)

(0,18)

(0,27)

(0,50)

Endividamento Líquido (9)

(1) O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") nº 527, de 4 de outubro de 2012, e consiste no lucro líquido (prejuízo) reduzido pelo resultado financeiro, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil ("BR GAAP") nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o
lucro líquido (prejuízo), como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou como
base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias.
(2) A Margem EBITDA é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão do EBITDA pela receita de serviços
hospitalares. A Margem EBITDA não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui
um significado padrão e pode não ser comparável à Margem EBITDA elaborada por outras empresas. A Margem EBITDA não deve ser
considerada isoladamente ou como substituto para o lucro líquido, lucro operacional ou para o fluxo de caixa operacional da Companhia,
base de distribuição de dividendos ou indicador de liquidez, desempenho operacional ou capacidade de pagamento.
(3) ROIC, ou return on invested capital, é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde, em termos percentuais, pela
divisão do (i) Lucro antes das receitas e despesas financeiras líquido do Imposto de Renda e Contribuição Social pelo (ii) Capital Investido,
que é composto pela soma das medias simples dos saldos do exercício social corrente e do exercício social anterior do (a) patrimônio líquido,
(b) dívida bruta, reduzido do (a) Caixa e equivalentes de caixa, e (b) Aplicações financeiras. O ROIC não é uma medida reconhecida de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável ao ROIC
elaborado por outras empresas. A Companhia utiliza o ROIC para avaliar o retorno sobre o capital investido nas operações.
(4) ROAE, ou return on average equity, é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde, em termos percentuais, à
divisão do (i) lucro líquido do exercício ou do período, conforme o caso; pela (ii) média simples dos saldos do patrimônio líquido da Companhia
do exercício social corrente e do exercício social anterior. O ROAE não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável ao ROAE elaborado por outras empresas. A
Companhia utiliza o ROAE para avaliar a capacidade de rentabilidade do capital investido.
(5) A Dívida Bruta é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos empréstimos e
financiamentos (no passivo circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Bruta elaborada por outras empresas. A
Companhia utiliza Dívida Bruta como medida para monitorar o cumprimento de suas obrigações contratadas com instituições financeiras
líquidas de seus derivativos.
(6) A Dívida Líquida é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido dos saldos de
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. A Dívida Líquida não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas.
A Companhia utiliza Dívida Líquida para avaliar a posição financeira da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, assim como auxiliar
decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital.
(7) A Dívida Bruta e a Dívida Líquida são medidas não contábeis de natureza patrimonial. Por esse motivo, a Companhia apresenta tais
medidas levando em consideração as informações financeiras do final dos últimos três exercícios sociais e as últimas informações financeiras
divulgadas pela Companhia relativas ao exercício social corrente.
(8) O Endividamento Líquido é uma medida não contábil elaborada pela Companhia e corresponde à divisão do saldo da Dívida Líquida pelo
valor do EBITDA no período. O Endividamento Líquido não é uma medida reconhecida de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável ao Endividamento Líquido elaborada por outras empresas. A
Companhia utiliza o Endividamento Líquido para avaliar a posição financeira da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, assim como
auxiliar decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital.
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Apresentamos a seguir análise dos índices financeiros de alavancagem, índice de cobertura de juros,
índice de liquidez corrente e de liquidez geral
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

(%)
Índice de alavancagem (1)

-18,4%

-27,3%

-50,2%

Índice de cobertura de juros (2)

859,9%

1341,6%

1605,4%

Índice de liquidez corrente (3)

1,30

2,93

2,60

Índice de liquidez geral (4)

1,28

2,79

2,62

(1) Índice de alavancagem corresponde ao resultado da divisão do saldo da Dívida Líquida, pelo EBITDA. Calculado
considerando os últimos 12 meses do EBITDA.
(2) Índice de cobertura de juros corresponde à divisão do EBITDA pela despesa financeira com juros (Juros e variação
cambial e monetária dos empréstimos e financiamentos e resultado líquido com derivativos.
(3) Índice de liquidez corrente corresponde à divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
(4) Índice de liquidez geral corresponde à divisão da soma do ativos circulantes e não circulantes pela soma dos passivos
circulantes e não circulantes.

Índice de Alavancagem
Nos três exercícios encerrados em 2020, 2019 e 2018, a Companhia informa que o caixa e
equivalente de caixa mais as aplicações financeiras de curto prazo, superaram o montante total das
dívidas de curto e longo prazo, resultando assim em dívida líquida negativa e consequentemente em
um índice de alavangem negativo. Essa posição de caixa líquido de dívida positiva, o que a coloca
em uma condição de nível de alavancagem confortável.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a dívida líquida, negativa, da Companhia
totalizou R$110,8 milhões, contra um EBITDA, positivo, de R$220,7 milhões, representando um
índice de alavancagem, negativo, de 50,2%.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a dívida líquida, negativa, da Companhia
totalizou R$70,4 milhões, contra um EBITDA, positivo, de R$257,8 milhões, representando um índice
de alavancagem, negativo, de 27,3%.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a dívida líquida, negativa, da Companhia
totalizou R$28,6 milhões, contra um EBITDA, positivo, de R$155,3 milhões, representando um índice
de alavancagem, negativo, de 18,4%.
Índice de Cobertura de Juros
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o EBITDA da Companhia totalizou
R$220,7 milhões, superior em R$207,0 milhões em relação a despesa financeira com juros e
variação cambial e monetária sobre empréstimos e financiamentos e resultado líquido de derivativos,
que era de R$13,7 milhões, representando um índice de cobertura de juros de 1.605,4%
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o EBITDA da Companhia totalizou
R$257,8 milhões, superior em R$238,6 milhões em relação a despesa financeira com juros e
variação cambial e monetária sobre empréstimos e financiamentos e resultado líquido de derivativos,
que era de R$19,2 milhões, representando um índice de cobertura de juros de 1.341,6%.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o EBITDA da Companhia totalizou
R$155,3 milhões, superior em R$137,2 milhões a despesa financeira com juros e variação cambial
e monetária sobre empréstimos e financiamentos e resultado líquido de derivativos, que era de
R$18,1 milhões, representando um índice de cobertura de juros de 859,9%.
Para o cálculo de índice de cobertura de juros a Companhia considerou como despesa financeira,
os juros e variações cambiais e monetárias, constante na movimentação dos empréstimos e
financiamentos apresentados na nota explicativa 15, e, também, o resultado líquido com
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instrumentos financeiros derivativos apresentado na nota explicativa 22 das demonstrações
financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018, uma vez que esta compreende todos os encargos financeiros que recaem sobre a dívida
corrente da Companhia. A utilização do resultado líquido com instrumentos derivativos é motivada
pelo fato de melhor intepretação e divulgação do índice de alavancagem, visto que é corrente para
proteção contra oscilações em moeda estrangeira dos empréstimos e financiamentos em dólar
americano.
Índice de liquidez corrente
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o índice de liquidez corrente da
Companhia foi de 2,93, contra um índice de 2,60 no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, um aumento de 12,7%. O aumento de deve pela melhor perfomance do ciclo operacional
da Companhia alavancado pelo início das atividades da Unidade Betim-Contagem.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez corrente da
Companhia apresentou um índice de 1,30, contra um índice de 2,93 no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, uma redução de 55,7%. A redução é motivada principalmente pela
apresentação das dívidas de longo prazo dos bancos BNB e BNDES no passivo circulante conforme
comentado em nota explicativa 5.2 das demonstrações financeiras. Logo, caso a obtenção das cartas
waiver para a realização da cisão tivesse sido obtida até 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez
corrente (após waiver) da Companhia seria de 2,18.
Índice de liquidez geral
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o índice de liquidez geral da Companhia
foi 2,79 contra um índice de 2,62 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, um
aumento de 6,4%. O aumento também se deve, principalmente, pela melhor perfomance do ciclo
operacional da Companhia alavancado pelo início das atividades da Unidade Betim-Contagem.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o índice de liquidez geral da Companhia
apresentou um índice de 1,28, contra um índice de 2,79 no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, uma redução de 54,0%. A redução é motivada principalmente pelo efeito da cisão
parcial patrimônio líquido da Companhia no valor de R$ 641,1 milhões e, também, pela celebração
dos contratos de arrendamento de imóveis, os quais foram mensurandos em 31 de dezembro de
2020 em R$395,6 milhões e estão apresentados na rubrica “Direito de uso” no ativo não circulante e
na rubrica “Arrendamentos” nos passivos circulantes e não circulantes.
b)

estrutura de capital

Na data deste Formulário de Referência, os diretores da Companhia entendem que a Companhia
possui estrutura de capital adequada para desenvolver suas atividades de acordo com seu plano de
negócios e atender suas necessidades de capital de curto, médio e longo prazos, tendo apresentado,
inclusive, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019
e 31 de dezembro de 2020, uma estrutura de capital equilibrada entre capital próprio e de terceiros.
As atividades desenvolvidas pela Companhia são caracterizadas pelo uso intensivo de capital, sendo
natural, de acordo com os diretores da Companhia, que a Companhia, com o fim de otimizar sua
estrutura de capital, financie suas necessidades de capital principalmente a partir de empréstimos e
financiamentos contraídos junto aos mercados financeiro e de capitais, seja para consolidar e
expandir seus negócios, seja para manter seus níveis de liquidez.
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A tabela a seguir apresenta a reconciliação da rubrica relativa à estrutura de capital da Companhia
entre capital próprio e capital de terceiros nas datas indicadas.
Em 31 de dezembro de
(R$ Milhares)

2020

2019

2018

Patrimônio líquido (capital próprio)

261.061

846.772

Passivo circulante (capital de terceiros)

427.761

174.967

177.559

Passivo não circulante (capital de terceiros)

495.107

298.568

279.691

1.183.929

1.320.307

1.198.346

Capital próprio / Passivo Total (%)

22,1%

64,1%

61,8%

Capital de terceiros / Passivo Total (%)

77,9%

35,9%

38,2%

Passivo Total (capital próprio e capital de
terceiros)

741.096

Capital Próprio
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo do patrimônio líquido da Companhia foi de R$846,8 milhões,
um aumento de 14,3% em relação a 31 de dezembro de 2018, em que o saldo do patrimônio líquido
da Companhia correspondeu a R$ 741,1 milhões. Esse aumento foi devido, principalmente, ao início
das operações da Unidade Betim-Contagem no exercío de 2019 e também pela perfomance das
atividades operacionais das demais unidades.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do patrimônio líquido da Companhia foi de R$261,1 milhões,
uma redução de de 69,2% em relação a 31 de dezembro de 2019, em que o saldo do patrimônio
líquido foi de R$846,8 milhões. Essa redução se deve, substancialmente, pelos eventos de cisão
parcial do patrimônio líquido da Companhia ocorridos no exercício de 2020, o qual foi reduzido pelo
montante de R$ 641,1 milhões.
As cisões foram realizadas pela Companhia com o intuito de promover uma reorganização dos seus
ativos, segregando certos ativos imobilizados das suas atividades operacionais, o que possibilitará
maximização do gerenciamento patrimonial dos aludidos ativos imobilizados. A Administração
entende que a redução significativa pelos motivos citados, não impactará a performance operacional
e financeira de suas atividades.
Os ativos imobilizados cindidos estão representados, principalmente, pelas edificações das três
unidades operacionais (Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno e Hospital
Mater Dei Betim Contagem) e suas respectivas instalações e benfeitorias. Adicionalmente, foram
objeto da cisão, terrenos e outros imóveis de uso administrativo, assistencial e laboratorial. A cisão
também envolveu bem imóveis localizados em Salvador (BA), relativos ao Hospital Mater Dei
Salvador e ao Centro Médico Mater Dei, ambos em fase de contrução. A Companhia continuará
responsável pela construção destes imóveis e receberá uma contrapartida correspondente da JSS
para reembolso dos custos da obra, sendo que a unidade tem previsão de inauguração no 1º
semestre de 2022.
Para mais informações sobre os principais fatores que afetaram as principais contas patrimoniais da
Companhia, veja item 10.1, alínea (h) – "Discussão e Análise das Principais Contas Patrimoniais da
Companhia" deste Formulário de Referência, e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
Capital de Terceiros
De 31 de dezembro de 2018 para 31 de dezembro de 2019, o saldo do passivo circulante e do
passivo não circulante da Companhia aumentou 3,6%, de R$457,3 milhões, em 31 de dezembro de
2018, para R$473,5 milhões, em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi devido, principalmente,
ao aumento do endividamente de longo prazo refente ao as últimas liberações do financiamento da
construção da Unidade Betim-Contagem.
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Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do passivo circulante e do passivo não circulante da
Companhia totalizou R$922,9 milhões, um aumento de 94,9%% em relação ao saldo do passivo
circulante e do passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$473,5 milhões.
Esse aumento é explicado, substancialmente, pelo registro inicial dos contratos de locação das
unidades hospitalares sob a luz da norma contábil IFRS 16.
Para mais informações sobre os principais fatores que afetaram as principais contas patrimoniais da
Companhia, veja item 10.1, alínea (h) – "Discussão e Análise das Principais Contas Patrimoniais da
Companhia" deste Formulário de Referência, e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e
31 de dezembro de 2020.
c)

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Com base nas informações descritas a seguir, que incluem o perfil de endividamento da Companhia,
com o respectivo cronograma de amortização, suas disponibilidades e índices de liquidez e de
cobertura de juros, e considerando a capacidade da Companhia de acessar recursos provenientes
de empréstimos e financiamentos nos mercados financeiro e de capitais, os diretores da Companhia
entendem que, na data deste Formulário de Referência, a Companhia tem plenas condições de
honrar os compromissos financeiros assumidos.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia estava adimplente com seus compromissos financeiros.
Na mesma data, o saldo dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da
Companhia montava a R$242,2 milhões, dos quais 98,9% estavam contabilizados como passivo
circulante. O aumento se deve pela reclassificação das dívidas do BNDES e Banco do Nordeste do
Brasil S.A. (“BNB”) de longo prazo para o passivo circulante.
Os contratos de financiamentos com as instituições financeiras BNDES e BNB, que foram firmados
para a construção das Unidades Hospitalares Betim/Contagem, Contorno e da nova Unidade
Salvador, esta última ainda em fase de construção, possuem cláusulas restritivas quanto a realização
de operações societárias que envolvem cisão, fusão ou incorporação da Companhia sem permissão
prévia por parte das respectivas instituições financeiras, sob pena de vencimento antecipado da
dívida.
Até 31 de dezembro de 2020 a Companhia não tinha obtido as cartas resposta com a anuência
(waiver) dos bancos BNDES e BNB para a realização da cisão parcial da Companhia realizada em
31 de dezembro de 2020, o que a obrigou a apresentar no passivo circulante, o saldo de longo prazo
das dívidas correspondentes, no montante de R$ 173,3 milhões.
No entanto, conforme detalhado na nota explicativa 28 – Eventos Subsequentes das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia
obteve em fevereiro de 2021, a permissão das referidas instituições financeiras em realizar a
transação de cisão parcial, isentando-a de qualquer penalidade de vencimento antecipado.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de amortização dos empréstimos e financiamentos da
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, considerando os efeitos da
obtenção das cartas waiver, ou seja, sem o efeito da reclassificação para o passivo circulante das
dívidas de longo prazo com BNB e BNDES, uma vez que a Companhia recebeu a anuência destas
instituições nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2021, respectivamente.
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Instituição
financeira

Taxa a.a.

Moeda

Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois
e cinco
anos

Acima de
cinco
anos

Total

(R$ milhares)
BNDES

6,62% a 9,37%

R$

10.937

8.717

-

-

19. 654

BNDES

TJLP + 2,70% a 4,10%

R$

24779

14.377

-

-

39.155

BNDES

TJLP + 3,18%

R$

16.630

32.519

32.519

Santander

7,90%

U$

1.340

-

-

-

1.340

Santander

8,57%

U$

2.975

2.771

-

-

5.746

Santander
Banco do Nordeste
Total

d)

32.519 114.187

7,51%

U$

6.064

-

-

-

6.064

IPCA + 1,21%

R$

3.490

-

17.225

35.378

56.093

66.215

58.383

49.744

67.897 242.239

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas

Historicamente, a Companhia financia suas operações com a própria geração de caixa advinda das
atividades operacionais, principalmente dos recursos oriundos de operadoras de planos privados de
assistência à saúde e planos de saúde e, também, com a efetiva gestão do ciclo operacional das
atividades.
Os diretores da Companhia entendem que tal histórico segue o curso normal dos negócios da
Companhia dentro de uma gestão prudente do seu passivo financeiro. O prazo médio da dívida bruta
dos empréstimos e financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2020 era de 3 a 5 anos, respectivamente. Já o prazo dos passivos
financeiros não onerosos da Companhia em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e
31 de dezembro de 2020 era de 85 dias, respectivamente.
Nos últimos três exercícios sociais, as principais fontes de financiamento para capital de giro e
investimento em ativos não circulantes da Companhia foram o caixa gerado por meio de suas
atividades operacionais, e a utilização de empréstimo e financiamento de terceiros, conforme descrito
no item 10.1(f) abaixo.
e)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia pretende continuar a financiar suas operações por meio da geração futura de caixa
decorrente de suas atividades operacionais e de operações de captação de recursos nos mercados
financeiro e de capitais. Previamente à contratação de qualquer operação de captação, a Companhia
avalia (i) suas necessidades de caixa e níveis de alavancagem, e seleciona, dentre as opções
disponíveis no mercado, as melhores modalidades, considerando, dentre outros, os respectivos
custos, prazos, garantias e riscos envolvidos; e (ii) a respectiva adequação aos seus objetivos e
planos de negócio.
Na data deste Formulário de Referência, os diretores da Companhia entendem que as fontes de
recursos que a Companhia tem historicamente utilizado continuarão sendo suficientes para atender
suas necessidades futuras de capital para o desenvolvimento de suas operações e cumprimento de
seus compromissos financeiros.
Não obstante, a Companhia avalia, de tempos em tempos, novas oportunidades de investimentos,
podendo financiar tais oportunidades com o caixa decorrente de suas atividades operacionais e/ou
de operações de captação de recursos nos mercados financeiro e de capitais.
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f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

O saldo dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia passou de
R$175,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$190,8 milhões, em 31 de dezembro de 2019,
e para R$242,2 milhões, em 31 de dezembro de 2020.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2020, a Companhia se valeu de (i) financiamentos com Instituições financeiras
nacionais para a construção das unidades hospitalares (a) Unidade Contorno e (b) Unidade
Betim-Contagem; (ii) financiamentos de certos equipamentos hospitalares relevantes realizados em
moeda estrangeira.
Taxa a.a.

Moeda

Vencimento final

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

BNDES

Instituição financeira

6,62% a 9,37%

R$

15/07/2022

19.654

17.323

22.301

BNDES

TJLP + 2,70% a 4,10%

R$

15/07/2022

39.155

48.202

66.617

BNDES

TJLP + 3,18%

R$

15/12/2027

114.187

109.836

64.454

Santander

7,90%

U$

13/10/2021

1.340

2.075

2.990

Santander

8,57%

U$

29/06/2021

5.746

6.676

8.548

Santander

7,51%

U$

19/07/2022

6.064

9.422

10.599

IPCA + 1,21%

R$

15/10/2034

Banco do Nordeste
Total

(i)

56.093

-

-

242.239

193.535

175.509

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A descrição dos principais contratos financeiros da Companhia em vigor no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 segue abaixo:
Empréstimos em moeda estrangeira
A Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos (swaps) com a finalidade de proteção
contra oscilações em moeda estrangeira. Para mais informações sobre os instrumentos financeiros
derivativos (swaps) da Companhia, veja neste item alínea (f), item (i) – "Instrumentos Financeiros
Derivativos" deste Formulário de Referência e nota explicativa 5 das demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Banco Santander
Os financiamentos e empréstimos junto ao Banco Santander são em moeda estrangeira dólar
americano, na modalidade 4131, e foram contratados para aquisições de equipamentos hospitalares
e capital giro para operação do hospital. Para estas operações, a Companhia contratou instrumento
derivativo SWAP de proteção da exposição cambial. O pagamento dos juros e do principal devem
ser realizados semestralmente.
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A seguir apresentamos o dethamento dos contratos e saldo da dívida no exercício correspondente:
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
Instituição
Financeira

Propósito

Taxa a.a.

Moeda

Vencimento
final

2020

2019

2018

(R$ milhares)
Santander

Financiamento de
equipamento

7,90%

U$

13/10/2021

1.340

2.075

2.990

Santander

Financiamento de
equipamento

7,51%

U$

19/07/2022

6.063

9.422

10.599

Santander

Capital de giro

8,57%

U$

29/06/2021

5.746

6.676

8.548

13.150

18.174

22.137

Total

Os financiamentos dos equipamentos possuem como garantia, Cartas de Crédito.
Empréstimos em moeda nacional
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social - BNDES
A Companhia possui contratos de financiamentos contraídos para construção das unidades Hospital
Mater Dei Contorno e Hospital Mater Dei Betim/Contagem, ambas em operação. Os financiamentos
possuem vencimentos entre 2022 e 2027. O BNDES, no período de março a setembro de 2020, por
conta da pandemia do COVID-19, prorrogou os pagamentos dos juros previstos, os quais foram
incorporados ao capital da dívida.
A seguir apresentamos o detalhamento dos contratos e saldo da dívida no exercício correspondente:
Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
Instituição
Financeira

Propósito

Taxa a.a.

Moeda

Vencimento
final

2020

2019

2018

(R$ milhares)
BNDES

Construção de Unidade
Hospitalar Contorno

6,62% a 9,37%

R$

15/07/2022

19.654

17.323

22.301

BNDES

Construção de Unidade
Hospitalar Contorno

TJLP + 2,70% a
4,10%

R$

15/07/2022

39.155

48.202

66.617

BNDES

Construção de Unidade
Hospitalar BetimContagem

TJLP + 3,18%

R$

15/12/2027

114.187

109.836

64.454

172.996

175.361

153.372

Total

Os imóveis das unidades Hospital Mater Dei Contorno e Hospital Mater Dei Betim/Contagem, objeto
dos contratos de financiamento com o BNDES, estão dados em garantia.
Banco do Nordeste
A Companhia realizou a contratação do financiamento junto ao Banco do Nordeste (“BNB”) para a
construção da nova unidade na cidade de Salvador. Este financiamento possui uma linha de crédito
de R$ 392,3 milhões, o qual será desembolsado de acordo com a evolução das obras. Em 2020,
foram liberados para a Companhia R$ 54,6 milhões. O pagamento do principal será realizado
mensalmente em 10 anos, com o primeiro vencimento em 2024, e o pagamento dos juros será
trimestral. O BNB, no período de março a setembro de 2020, por conta da pandemia do COVID-19,
prorrogou os pagamentos dos juros previstos, os quais foram incorporados ao capital da dívida.
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Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
Instituição
Financeira

Propósito

Taxa a.a.

Moeda

Vencimento
final

2020

2019

2018

(R$ milhares)
BNB

Construção de
Unidade Hospitalar
Salvador

IPCA + 1,21%

R$

15/10/2034

Total

56.093

-

-

56.093

-

-

Os imóveis objeto dos contratos de financiamento com o BNB estão dados em garantia. Ademais,
para este contrato, além da garantia do próprio imóvel em construção, o imóvel da Unidade Santo
Agostinho, encontra-se hipotecado em garantia. Tal garantia é prestada pela JSS Empreendimento
e Administração Ltda., que passou a ser a proprietária dos mesmos a partir da cisão parcial da
Companhia realizada em 31 de dezembro de 2020 (para maiores informações sobre esta cisão, vide
item 15.7 deste Formulário de Referência).
Instrumentos Financeiros Derivativos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia mantinha instrumentos
financeiros derivativos (swaps) com a finalidade de proteção contra oscilações em moeda estrangeira
A Companhia não contrata instrumentos financeiros derivativos para especulação no mercado
financeiro.
Os instrumentos financeiros derivativos (swaps) contratados pela Companhia com a finalidade de
proteção contra oscilações em moeda estrangeira regulam operações de swap cambial, em que a
exposição decorrente da variação em moeda estrangeira – que no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, restringia-se a dólares norte-americanos – é trocado pela exposição
decorrente da variação do CDI ou de uma taxa de juros prefixada. Essas operações são
reconhecidas pela Companhia em seu ativo e passivo circulante e não circulante como instrumentos
financeiros derivativos, conforme posição.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a totalidade da Dívida Bruta da
Companhia denominada em moeda estrangeira estava protegida por operações de Swap. Esses
recursos correspondentes a 5,4% da Dívida Bruta total da Companhia. Para mais informações sobre
os instrumentos financeiros derivativos (swaps) da Companhia, veja nota 5 das demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(ii)

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não obstante não haver outras relações de longo prazo com instituições financeiras além das
descritas no item 10.1, alínea (f), item (i), deste Formulário de Referência, a Companhia mantém
relações comerciais com os principais agentes financeiros no mercado, visando o pronto acesso a
linhas de crédito para atender suas necessidades de capital.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2020, os empréstimos e financiamentos da Companhia eram compostos por dívidas
com garantial real, não havendo qualquer cláusula contratual de subordinação. Dessa forma, em
eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas nas
demonstrações financeiras dar-se-á na seguinte ordem, de acordo com a Lei n.º 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, conforme alterada ("Lei 11.101"): (i) créditos trabalhistas; (ii) créditos com
garantia real até o limite do valor do bem gravado; (iii) créditos tributários; (iv) créditos com privilégio
especial conforme previsto na Lei 11.101; (v) créditos com privilégio geral conforme previsto na Lei
11.101; (vi) créditos quirografários; (vii) multas e penas pecuniárias; e (viii) créditos subordinados.
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No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o saldo de empréstimos, financiamentos
e debêntures (circulante e não circulante) da Companhia era de R$ 242,2 milhões, dos quais os
financiamentos da construção das uniades hospitalares e os financiamentos de máquinas e
equipamentos, contavam com garantia do próprio ativo financiado.
(iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como
se a Companhia vem cumprindo essas restrições
Os contratos de financiamentos com as instituições financeiras BNDES e BNB, que foram firmados para a
construção das Unidades Hospitalares Betim/Contagem e Contorno e da nova Unidade Salvador (em
construção), possuem cláusulas restritivas quanto a (i) realização de operações societárias que envolvem
cisão, fusão ou incorporação da Companhia, e (ii) locar, ceder, vender, transferir, onerar, gravar ou constituir
qualquer ônus sob qualquer título os bens adquiridos por força do projeto financiado e/ou dados em garantia,
sem permissão prévia por parte dos bancos, sob pena de vencimento antecipado da dívida.
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia não tinha obtido as cartas resposta com a anunência (waiver)
para a realização da cisão parcial realizada e comentada na nota explicativa 1.2., o que a obrigou a
apresentar no passivo circulante, o saldo de longo prazo dos empréstimos e financiamentos
correspondentes, no montante de R$ 173,3 milhões.
No entanto, conforme detalhado na nota explicativa 28 – Eventos Subsequentes das demonstrações
financeiras findas em 31 de dezembro de 2020, a Companhia obteve, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2021,
a anuência dos bancos BNDES e BNB, respectivamente, em realizar a transação de cisão parcial,
isentando-a de qualquer penalidade de vencimento antecipado.
Principais cláusulas restritivas
A Companhia está sujeita a restrições com relação (i) à distribuição de dividendos, juros sobre capital
próprio e outras distribuições similares de capital; (ii) opeações societárias que envolvem cisão, fusão
e incorporação de empresas, e alienação de controle acionário e, (iii) transações que envolvam os
bens objeto do financiamento; conforme descritas a seguir:
Empréstimos Locais
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social - BNDES
O Contrato de Financiamento para a construçao da unidade hospitalar Betim-Contagem,
apresenta as seguintes cláusulas restritivas, sob pena de vencimento antecipado:
Restrição de pagamento de dividendos:
Restrição: (i) durante o período de carência de pagamento do principal e/ou juros, os pagamentos
aos acionistas ficarão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício
financeiro anterior, com base nos demonstrativos anuais auditados; (ii) durante o período de
amortização, os pagamentos aos acionistas ficarão limitados aos seguintes percentuais de lucro
líquido no exercício financeiro anterior, com base nos demonstrativos anuais auditados: (ii.a) 25%
(vinte e cinco por cento) se a relação Dívida Líquida/EBITDA da Companhia e da garantidora for
maior ou igual a 3,5 ou (ii.b) 50% (cinquenta por cento) se a relação Dívida Líquida/EBITDA da
Companhia e garatindora foi inferior a 3,5.
Restrição a realização de operações societárias e alienação de controle acionário:
Restrição: sem anuência prévia e expressa do BNDES e do Bradesco, não realizar quaisquer
reogarnizações societárias, inclusive fusão, cisão, incorporação, aquisição de participação societária
das quais decorra modificação de seu controle acionário, objeto de mudança de sua atividade principal.
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Restrição a realização de operações com os bens/imóvel objeto de financiamento.
Restrição: locar, ceder, vender, transferir, onerar, gravar ou constituir qualquer ônus sob qualquer
título os bens adquiridos por força do Projeto ora financiado e/ou dados em garantia, sem autorização
expresa do BNDES e do Bradesco.
O Contrato de Financiamento para a construção da unidade hospitalar Contorno, apresenta
as seguintes cláusulas restritivas, sob pena de vencimento antecipado:
Restrição de pagamento de dividendos:
Restrição: Não distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio, superiores ao valor mínimo
disposto em lei.
Restrição a realização de operações societárias e alienação de controle acionário:
Restrição: alienação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outro processo de reogarnização
societária, o controle acionário ou de quotas da Companhia vier ser alterado de modo que a
participação dos atuais controladores em seu capital social fique reduzida e os impossibilite
isoladamente ou em consequência de acordo de acionistas ou quotistas, o direito de: (i) exercer, de
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral; (ii) eleger a maioria
dos administradores da Companhia e, (iii) efetivamente utilizar seu poder para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Compahia.
Restrição a realização de operações com os bens/imóvel objeto de financiamento.
Restrição: locar, arrendar ou transferir sob qualquer título os bens adquiridos por força do projeto
ora financiado e/ou dados em garantia, sem autorização expressa do BNDES e do Bradesco.
Banco do Nordeste - BNB
O Contrato de Financiamento para a construçao da unidade hospitalar Salvador e do Centro Médico
Salvador, apresenta as seguintes cláusulas restritivas, sob pena de vencimento antecipado:
Restrição a realização de operações com os bens/imóvel objeto de financiamento.
Restrição: remover os bens financiados, sob qualquer pretexto e para onde quer que seja, bem
como gravar alienar, arrendar, ceder transferir de qualquer forma em favor de terceiros os bens
financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, sejam os bens financiados
garantidores ou não garantidores deste instrumento de crédito.
g)

limites dos financiamentos já contratados

Com exeção do contrato de finciamento junto a BNB para a construção das unidades em Salvador,
no qual a Companhia possui uma linha de crédito de R$ 392,3 milhões, todos os contratos descritos
descritos no item "10.1, alínea (f), item (i)" deste Formulário de Referência foram integralmente
utilizados pela Companhia, não havendo, desde 31 de dezembro de 2020, saldo pendente para
utilização pela Companhia.
h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados são oriundos das demonstrações financeiras
auditadas da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 31 de
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
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Discussão e Análise das Demonstrações do Resultado da Companhia
Comparação entre os Exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Demonstração de resultados
(R$ Milhares)
Receita de serviços hospitalares
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto

Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais
Despesas e receitas operacionais

Lucro antes das receitas e
despesas financeiras
Receitas financeiras

31 de dezembro de
2020

AV

31 de dezembro de
2019

AV

AH

717.861

100,0%

732.639

100,0%

(427.797)

-59,6%

(396.956)

-54,2%

7,8%

290.064

40,4%

335.683

45,8%

-13,6%

(117.126)

-16,3%

(116.567)

-15,9%

0,5%

(56.136)

-7,8%

(8.157)

-1,1%

588,2%

(173.262)

-24,1%

(124.724)

-17,0%

38,9%

116.802

16,3%

210.959

28,8%

-44,6%

-2,0%

13.244

1,8%

22.734

3,1%

-41,7%

Despesas financeiras

(27.284)

-3,8%

(22.595)

-3,1%

20,8%

Resultado financeiro líquido

(14.040)

-2,0%

139

0,0%

n.a.

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social

102.762

14,3%

211.098

28,8%

-51,3%

Imposto de renda e contribuição
social

(30.119)

-4,2%

(72.994)

-10,0%

-58,7%

72.643

10,1%

138.104

18,9%

-47,4%

Lucro líquido do exercício

Receita de serviços hospitalares
A Receita de serviços hospitalares no exercício finalizado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$
717,9 milhões, uma redução de 2,0% ou R$14,8 milhões, comparado ao exercício anterior. O motivo
dessa redução foi, principalmente, a pandemia causada pelo Covid-19 que iniciou a afetar de forma
mais significativa nossa receita a partir da última semana de março de 2020..
O cancelamento dos procedimentos eletivos, em conjunto com o receio da população em geral de
manter contato próximo com indivíduos infectados pelo COVID-19, aliado às medidas de
distanciamento social adotadas desde março de 2020, foram responsáveis pela redução do volume
de atendimentos em nossos estabelecimentos de saúde a partir deste mês. Especialmente em
serviços de saúde com maior valor agregado, como as cirurgias eletivas, atendimentos de
emergência e exames laboratoriais de análises clínicas e de imagem.
A recuperação do volume da receita foi observada a partir do mês de maio de 2020, com o retorno
gradativo dos pacientes eletivos e dos atendimentos no pronto socorro, de forma a encerrar o último
trimestre de 2020, com o volume de receita esperado para esse período.
Custos dos Serviços Prestados
Os custos dos serviços prestados são compostos, principalmente, pelas contas de pessoal, materiais
e medicamentos, serviços de terceiros, repasse médicos, depreciação e amortização, entre outros.
No exercício finalizado em 31 de dezembro de 2020, o custo foi de R$ 427,8 milhões, um aumento
de 7,8% ou R$30,8 milhões quando comparado ao exercício do ano anterior, principalmente em
virtude da flutuação de demanda por serviços médicos durante o exercício e um desbalanceamento
na relação oferta e demanda ocasionada pela pandemia do COVID-19.
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A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus trouxe um desbalanceamento na relação oferta e
demanda de vários itens amplamente utilizados na operação hospitalar, causando o aumento em
seus valores unitários, como, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual, que também
se tornaram ainda mais utilizados. Os custos de materiais médicos e demais insumos aumentaram
8,5% no ano de 2020 em comparação com o ano anterior.
As séries de medidas governamentais de restrição e flexibilização do comércio, sugestão de
cancelamento e retomada de procedimentos eletivos, causaram grandes flutuações nas demandas
por serviços hospitalares durante o ano, que acarretaram um aumento no nosso custo de pessoal
(funcionários que trabalham diretamente na operação, não considerando o corpo administrativo e os
executivos), de 11,0% no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 em comparação com o
exercício do ano anterior. Os custos com pessoal em 2020, representaram 46,4% do total de custos
e despesas com pessoal.
Lucro bruto
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro bruto da Companhia reduziu 13,6%, ou R$45,6
milhões, de R$335,7 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para
R$290,1 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A redução do lucro
bruto é decorrente da redução da receita de serviços hospitalares e do aumento dos custos do
serviços prestados explicada na seção anterior.
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas são compostas pelos gastos com pessoal administrativo e
executivos, viagens e hospedagens, depreciação, propaganda e publicidade, entre outros. As
despesas gerais e administrativas da Companhia aumentam 0,5%, ou R$0,6 milhões, de R$116,6
milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$117,1, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020. O aumento foi decorrente principalmente das despesas com
pessoal (funcionários que trabalham diretamente na operação, não considerando o corpo
administrativo e os executivos), que aumentaram em 5,5% devido a séries de medidas
governamentais de restrição e flexibilização do comércio, sugestão de cancelamento e retomada de
procedimentos eletivos, que causaram grandes flutuações nas demandas por serviços hospitalares
durante o ano. As despesas com pessoal em 2020, representaram 53,6% do total de custos e
despesas com pessoal.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
As outras despesas operacionais da Companhia aumentaram 588,2%, ou R$48,0 milhões, de R$8,2
milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$56,1 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento é explicado, principalmente, pelas
despesas de (i) provisão de contingências no valor de R$23,2 milhões no exercício social encerrado
de 31 de dezembro de 2020, referente a alegações da Receita Federal do Brasil de vínculo trabalhista
de profissionais médicos que prestam serviços nas dependências dos hospitais da Companhia por meio
de pessoas jurídicas, comparado ao valor de R$ 4,7 milhões no mesmo período de 2019, e (ii) provisões
para perda de clientes conforme política da Companhia no valor de R$30,9 milhões no exercício social
encerrado de 31 de dezembro de 2020, comparado ao valor de R$9,5 milhões no mesmo período de
2019.
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes das receitas e despesas financeiras da
Companhia reduziu 44,6%, ou R$94,2 milhões, de R$211,0 milhões, no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, para R$116,8 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020.
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Resultado Financeiro, Líquido
Receitas financeiras: as receitas financeiras da Companhia reduziram 41,7% no ano de 2020 com
relação ao ano de 2019. Tal variação se deu em razão de: (i) baixa perfomance das aplicações
financeiras de curto prazo em 2020, diante de um forte rendimento em 2019, principalmente da
aplicação no Fundo Sant’anna e, (ii) ganho de derivativos no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020 com a valorização do dólar perante o Real.
Despesas financeiras : as despesas financeiras da Companhia aumentaram 20,8% no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 em comparação com o exercício anterior. Tal variação se deu
principalmente pelo aumento dos juros de empréstimos e financiamentos em decorrência de novos
financiamentos e, também, suspensão de capitalização de juros do financiamento da obra de
Unidade Betim-Contagem, conforme previsto nas normas contábeis.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social
da Companhia diminuiu 51,3%, ou R$108,3 milhões, de R$211,1 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$102,8 milhões, no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020.
Impostos de renda e contribuição social
As despesas com imposto de renda e contribuição social da Companhia reduziram 58,7%, ou R$42,9
milhões, de R$73,0 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$30,1
milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A variação se deve,
principalmente, pela redução do resultado operacional da Companhia no ano de 2020, conforme
comentado anteriormente.
Lucro Líquido do Exercício
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido da Companhia reduziu 47,4%, ou R$65,5
milhões, de R$138,1 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para
R$72,6 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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Comparação entre os Exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Demonstração de resultados
Receita de serviços hospitalares
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto

31 de dezembro de
2019

AV

31 de dezembro de
2018

AV

AH

732.639

100,0%

626.556

100%

16,9%

(396.956)

-54,2%

(341.640)

-54,5%

16,2%

335.683

45,8%

284.916

45,5%

17,8%

(116.567)

-15,9%

(96.027)

-15,3%

21,4%

Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais
Lucro antes das receitas e
despesas financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

(8.157)

-1,1%

(4.493)

-0,7%

81,5%

(124.724)

-17,0%

(100.520)

-16,0%

24,1%

210.959

28,8%

184.396

29,4%

14,4%

22.734

3,1%

25.584

4,1%

-11,1%

(22.595)

-3,1%

(19.573)

-3,1%

15,4%

139

0,0%

6.011

1,0%

-97,7%

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social

211.098

28,8%

190.407

30,4%

10,9%

Total IR e CSLL

(72.994)

-10,0%

(65.972)

-10,5%

10,6%

Lucro líquido do exercício

138.104

18,9%

124.435

19,9%

11,0%

Receita de serviços hospitalares
A receita de serviços hospitalares da Companhia aumentou 16,9%, ou R$106,1 milhões, de R$626,6
milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$732,6 milhões, no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi devido ao início da
operação do Hospital Mater Dei Betim-Contagem, ao aumento do número médio de admissões de
pacientes por dia e ao aumento do nosso ticket médio.
Custos dos Serviços Prestados
Os custos dos serviços prestados são compostos, principalmente, pelas contas de pessoal, materiais
e medicamentos, serviços de terceiros, repasse médicos, depreciação e amortização, entre outros.
Os custos com serviços prestados totalizaram R$ 397,0 milhões em 31 de dezembro de 2019,
representando 54,2% da receita de serviços hospitalares e um aumento de 16,2% em comparação
com os custos em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R$ 55,3 milhões no período, ocorreu
principalmente em função do plano estratégico de expansão da Companhia. Para atendimento à
nova demanda do Hospital em Betim/Contagem foram necessárias novas contratações de pessoal
(funcionários que trabalham diretamente na operação, não considerando o corpo administrativo e os
executivos), aumento da depreciação em virtude da compra de novos equipamentos para exames
hospitalares e laboratoriais, repasses médicos e serviços gerais (como segurança e limpeza). Em
adição, como consequência do maior volume de pacientes admitidos, houve maior utilização de
órteses e próteses, materiais especiais e medicamentos, que aumentaram de preço com a inflação
médica, entre outros. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os materiais médicos e demais
insumos aumentaram 10,8% e os custos com pessoal aumentaram 22%, ambos comparando com o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Os custos com pessoal em 2019 , representaram 45%
do total de custos e despesas com pessoal.
Lucro bruto
O lucro bruto da Companhia aumentou 17,8%, ou R$50,8 milhões, de R$284,9 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$335,7 milhões, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi devido ao início da operação do Hospital Mater Dei BetimContagem, ao aumento do número médio de admissões de pacientes por dia e ao aumento do nosso
ticket médio.
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Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas são compostas pelos gastos com pessoal administrativo e
executivos, viagens e hospedagens, depreciação, propaganda e publicidade, entre outros. Essas
despesas aumentaram 21,4%, ou R$20,5 milhões, de R$96,0 milhões, no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, para R$116,6 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. Esse aumento foi devido, principalmente, às despesas com pessoal (funcionários que
trabalham diretamente na operação, não considerando o corpo administrativo e os executivos), a
qual teve um aumento como consequência, sobretudo, do incremento no número de profissionais
contratados no setor administrativo e executivo, para atender a estratégia de crescimento da
Companhia e a demanda específica de planejamento e acompanhamento da construção do Hospital
Mater Dei Salvador e das operações do Hospital Mater Dei Betim Contagem que iniciaram em 2019.
As despesas com pessoal em 2019, representaram 55,0% do total de custos e despesas com
pessoal.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
As outras despesas operacionais da Companhia aumentaram 81,5%, ou R$3,7 milhões, de R$4,5
milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$8,2 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Um dos principais motivos foi a inadimplência de
clientes referente aos valores faturados no ano de 2018. A política da Companhia de provisões para
perdas de clientes, determina a realização da provisão para faturas com vencimento superior a 365
dias e, acima de 180 dias para as faturas referentes a recurso de glosas.
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes das receitas e despesas financeiras da
Companhia aumentou 14,4%, ou R$26,6 milhões, de R$184,4 milhões, no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, para R$211,0 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.
Resultado Financeiro, Líquido
O resultado financeiro, líquido da Companhia reduziu 97,7%, ou R$5,9 milhões, de uma receita
financeira de R$6,0 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para uma receita
financeira de R$0,1 milhão, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi
devida, principalmente, (i) pela liberação dos financiamentos da obra da unidade Betim-Contagem, e,
também novo contrato de arrendamento, e (ii) redução dos rendimentos das aplicações financeiras
remuneradas pelo DI, motivada pela redução da taxa básica de juros (SELIC), durante o exercício de
2019.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social
da Companhia aumentou 10,9%, ou R$20,7 milhões, de R$190,4 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$211,1 milhões, no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, especialmente porque houve o aumento das despesas financeiras com juros
de empréstimos e financiamentos.
Imposto de Renda e Contribuição Social
As despesas com imposto de renda e contribuição social da Companhia aumentaram 10,6%, ou
R$7,0 milhões, de R$66,0 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para
R$73,0 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A variação foi decorrente
do crescimento do resulado operacional da Companhia, conforme comentado anteriormente. Não
houve aumento na alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição social.
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Lucro Líquido do Exercício
Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido da Companhia aumentou 11,0%, ou R$13,7
milhões, de R$124,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para
R$138,1 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Discussão e Análise das Principais Contas Patrimoniais da Companhia
Comparação entre as posições em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020
Balanços patrimoniais
Ativo

31 de dezembro de

31 de dezembro de

2020

AV

2019

AV

AH

R$ Milhares

%

R$ Milhares

%

%

-2,0%

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa

121.207

10,2%

123.671

9,4%

Aplicação financeira

149.603

12,6%

137.529

10,4%

8,8%

Contas a receber de clientes

256.252

21,6%

233.024

17,6%

10,0%

1,2%

28,6%

Estoques

20.109

1,7%

15.642

Derivativos

4.585

0,4%

-

Outros ativos circulantes

3.514

0,3%

555.270

46,9%

Total do ativo circulante

n/a

n/a

3.194

0,2%

10,0%

513.060

38,9%

8,2%

Não Circulante
Depósitos judiciais

27.651

2,3%

25.065

1,9%

10,3%

IR e CSLL diferidos

49.782

4,2%

12.287

0,9%

305,2%

Ativos de obras a executar

52.222

4,4%

-

n/a

n/a

35

0,0%

0,0%

Investimentos
Propriedade para investimento
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

35

0,0%

n/a

63.772

4,8%

n/a

400.435

33,8%

3.091

0,2%

12854,9%

95.640

8,1%

697.849

52,9%

-86,3%

2.894

0,2%

5.148

0,4%

-43,8%

628.659

53,1%

807.247

61,1%

-22,1%

1.320.307 100,0%

-10,3%

-

1.183.929 100,0%
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Balanços patrimoniais
Passivo

31 de dezembro de

31 de dezembro de

2020

AV

2019

AV

AH

(R$ Milhares)

%

(R$ Milhares)

%

%

Circulante
Fornecedores

57.942

4,9%

50.484

3,8%

14,8%

Empréstimos e financiamentos

239.467

20,2%

33.051

2,5%

624,5%
2795,3%

Arrendamentos

42.243

3,6%

1.459

0,1%

Salários e encargos sociais

15.967

1,3%

14.368

1,1%

11,1%

Impostos e contribuições a recolher

35.650

3,0%

49.343

3,7%

-27,8%

Parcelamento de impostos

7.455

0,6%

-

-

n/a

Dividendos a pagar

28.080

2,4%

26.028

2,0%

7,9%

Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

957

0,1%

234

0,0%

309,0%

427.761

36,1%

174.967

13,3%

144,5%

Não Circulante
Empréstimos e financiamentos

2.772

0,2%

157.740

11,9%

-98,2%

358.437

30,3%

1.812

0,1%

19681,3%

Parcelamento de impostos

18.073

1,5%

-

-

n/a

Provisão para contingências

115.825

9,8%

139.016

10,5%

-16,7%

Total do passivo não circulante

495.107

41,8%

298.568

22, 6%

65,8%

-62,4%

Arrendamentos

Patrimônio líquido
Capital Social

131.837

11,1%

351.045

26, 6%

(-) Ações em tesouraria

-

n/a

(31.050)

-2, 4%

n/a

Ajuste de avaliação patrimonial

-

n/a

57.613

4,4%

n/a

Reservas de lucros

129.224

10,9%

469.164

35,5%

-72,5%

Total do patrimônio líquido

261.061

22,1%

846.772

64,1%

-69,2%

1.183.929

100,0%

1. 320.307

100,0%

-10,3%

Total do passivo

Ativo
Caixa e Equivalentes de Caixa e aplicações financeiras
Os saldos do caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Companhia aumentaram em
3,7%, ou R$9,6 milhões de R$ 261,2 milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$270,8 milhões,
em 31 de dezembro de 2020. Mesmo com o perído diíficil devido a pandemia COVID-19, a
Companhia conseguiu fazer uma gestão efetiva do caixa operacional e de financiamento, com o
objetivo de presevar o caixa para honrar o pagamento de suas obrigações. Adicionalmente, os
bancos BNDES e BNB prorrogaram os pagamentos dos juros previstos dos financiamentos, os quais
foram incorporados ao capital da dívida.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia utilizou junto ao BNB, R$54,6 milhões da linha de crédtio
disponibilizada, para a Construção do Hospial e do Centro Médico na cidade de Salvador. O
montante da linha de crédito é de R$ 392,3 milhões.
Contas a Receber de Clientes
O saldo do contas a receber de clientes da Companhia aumentou 10,0%, ou R$ 23,2 milhões, de R$
233,0 milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$256,3 milhões, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. Essa variação se deve pelo aumento significativo dos serviços hospitalares
no 4º trimestre de 2020, com a procura e retomada de clientes por serviços assistenciais e eletivos
não associados à pandemia COVID-19, que ficaram represados no período da 1ª onda da pandemia.
Adicionalmente, explicado pelo ramp-up da unidade Betim-Contagem, inaugurada em 2019.
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Estoques
O saldo de estoques da Companhia aumentou 28,6%, ou R$4,5 milhões, de R$15,6 milhões, em 31
de dezembro de 2019, para R$20,1 milhões, em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento foi devido,
principalmente às compras extraordinárias para atendimento de demandas especificas ocasionadas
pelos efeitos da pandemia do COVID-19.
Imposto de renda e Contribuição social diferidos
O saldo dos impostos de renda e contribuição social diferidos da Companhia aumentou 305,2%, ou
R$37,5 milhões, de R$12,3 milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$49,8 milhões, em 31 de
dezembro de 2020. Esse aumento foi devido, principalmente a (i) constituição de provisões de
contingências previdenciárias; (ii) constituição de de perdas para liquidação duvidosa e provisão para
glosas ocorridas no períodos, e (iii) cisão do imposto de renda e contribuição social diferidos passivo
sobre o ajuste de avaliação patrimonial atrelados sobre os imóves cindidos. O montante cindido foi
de R$28,4 milhões.
Propriedades para investimento
O saldo de propriedades para investimentos em 31 de dezembro de 2020 foi totalmente baixado em
comparação com o saldo de R$63,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi
ocasionada para pela cisão parcial do patrimônio líquido da Companhia, o qual foi vertido para a
controladora JSS Empreendimento e Administração Ltda. (“JSS”) a totalidade dos imóveis para renda
e dos terrenos mantidos para valorização.
Direito de Uso
O saldo de direito de uso da Companhia aumentou 12854,9%, ou R$397,3 milhões, de R$3,1
milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$400,4 milhões em 31 de dezembro de 2020. Esse
aumento foi devido, principalmente (i) ao novo contrato de arrendamento de equipamentos de
informática, e (ii) celebração do contrato de locação das unidades hospitalares e imóveis
administrativos.
A Companhia e a JSS celebraram em 31.12.2020, contratos de locação dos imóveis das três
unidades operacionais (Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno e Hospital
Mater Dei Betim Contagem) e outros imóveis de uso administrativo, assistencial e laboratorial.
Os contratos tem duração de 30 anos, com possibilidade de renovação. Para os três imóveis das
unidades operacionais o valor do aluguel será de R$40,0 milhões anual. Ademais, será cobrado o
valor de R$1,1 milhões anual referentes aos imóveis onde trabalham parte da equipe administrativa,
incluindo, mas não se limitando a, contas a receber, contabilidade, compliance, RH, suprimentos, e
algumas clínicas assistenciais, como o Mais Saúde, Laboratório e Saúde Corporativa.
Imobilizado
O saldo do imobilizado da Companhia reduziu 86,3% ou R$602,2 milhões, de R$697,8 milhões, em
31 de dezembro de 2019, para R$95,6 milhões, findo em 31 de dezembro de 2020. Essa redução foi
ocasionada pela cisão parcial do patrimônio líquido da Companhia onde foi vertido para a sua
controladora JSS as edificações das três unidades operacionais (Hospital Mater Dei Santo
Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno e Hospital Mater Dei Betim Contagem) e suas respectivas
instalações e benfeitorias. Adicionalmente, foram cindidos terrenos e outros imóveis de uso
administrativo, assistencial e laboratorial. As máquinas, equipamentos hospitalares, móveis,
utensílios e equipamentos de informática não foram cindidos.
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Passivo
Empréstimos, financiamentos (circulante e não circulante)
O saldo de empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, aumentou 27,0%, ou R$ 51,4
milhões, de R$190,8 milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$242,2 milhões, em 31 de
dezembro de 2020. Esse aumento foi devido, principalmente, a (i) a captações de empréstimos e
financiamentos no montante de R$ 54,6 milhões (ii) despesas financeiras líquidas de R$22,9 milhões;
(iii) pagamento de empréstimos e financiamentos (valor de principal) no montante de R$23,2 milhões; (iv)
pagamento de juros no montante de R$8,0 milhões. Adicionalmente, os bancos BNDES e BNB
prorrogaram os pagamentos dos juros previstos dos financiamentos, os quais foram incorporados ao
capital da dívida.
Arrendamentos (circulante e não circulante)
O saldo de arrendamento mercantil, circulante e não circulante, da Companhia aumentou 12149,5%,
ou R$397,4 milhões, de R$3,3 milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$400,7 milhões, em 31
de dezembro de 2020. Esse aumento foi devido, principalmente (i) ao novo contrato de arrendamento
de equipamento de informática, e (ii) celebração do contrato de locação das unidades hospitalares.
A Companhia e a JSS celebraram em 31.12.2020, contratos de locação dos imóveis das três
unidades operacionais (Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno e Hospital
Mater Dei Betim Contagem) e outros imóveis de uso administrativo, assistencial e laboratorial.
Os contratos tem duração de 30 anos, com possibilidade de renovação. Para os três imóveis das
unidades operacionais o valor do aluguel será de R$40,0 milhões anual. Ademais, será cobrado o
valor de R$1,1 milhões anual referentes aos imóveis onde trabalham parte da equipe administrativa,
incluindo, mas não se limitando a, contas a receber, contabilidade, compliance, RH, suprimentos, e
algumas clínicas assistenciais, como o Mais Saúde, Laboratório e Saúde Corporativa.
Dividendos a Pagar
O saldo de dividendos aumentou 7,9% ou R$2,1 milhões, de R$26,0 milhões, em 31 de dezembro
de 2019, para R$28,1 milhões, no em 31 de dezembro de 2020. Esse foi devido, principalmente, (i)
pela provisão dos dividendos mínimos obrigatórios sobre o lucro líquido do exercício de 2020, (ii) não
pagamento em sua totalidade dos dividendos mínimos obrigatórios sobre o lucro liquido do exercício
de 2019.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do patrimônio líquido da Companhia era de R$261,1 milhões,
uma redução de 69,2% ou R$585,7 milhões em relação a 31 de dezembro de 2019, em que o saldo
do patrimônio líquido da Companhia era de R$846,8 milhões. Essa redução decorreu,
principalmente, pela cisão parcial do patrimônio líquido da Companhia, conforme narrado a seguir.
Em 31 de dezembro de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram em Assembleia Geral
Extraordinária a cisão parcial do seu patrimônio, com o intuito de promover uma reorganização dos
seus ativos, segregando certos ativos imobilizados das suas atividades operacionais e sua
subsequente versão ao patrimônio da sua controladora JSS. A transação possibilitará maximização
do gerenciamento patrimonial dos aludidos ativos imobilizados.
O acervo líquido contábil apresentado no quadro a seguir foi avaliado por empresa especialiazada
independente, conforme balanço patrimonial levantado em 31 de dezermbro de 2020. As variações
patrimoniais ocorridas entre a data do laudo e a data da cisão foram transferidas para a sucessora.
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(R$ milhares)

31/12/2020

Outros ativos

15.047

Total do ativo circulante

15.047

Propriedades para investimento

55.519

Imobilizado

590.713

Total do ativo não circulante

646.232

Total do ativo

661.279

Impostos diferidos

26.092

Total do passivo não circulante

26.092

Total do passivo

26.092

Total do acervo líquido cindido

635.187

Adicionalmente, em 31 de outubro de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram a cisão parcial
da Companhia, no valor de acervo líquido de R$ 5,9 milhões, com a incorporação do acervo cindido
pela ENS Administração de Bens Próprio Ltda, sociedade controlada pela JSS. Acervo líquido
contábil foi avaliado por empresa especializada independente.
31/10/2020

(R$ milhares)
Propriedades para investimento

8.232

Total do ativo

8.232

Impostos diferidos

2.318

Total do passivo

2.318

Total do acervo líquido cindido

5.914
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Comparação entre as posições em 31 de dezembro de 2018 e 2019
Balanços patrimoniais
Ativo

31 de dezembro de

31 de dezembro de

2019

AV

2018

AV

AH

R$ Milhares

%

R$ Milhares

%

%

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa

123.671

9,4%

173.020

14,4%

-28,5%

Aplicação financeira

137.529

10,4%

113.264

9,5%

21,4%

Contas a receber de clientes

233.024

17,6%

155.303

13,0%

50,0%

15.642

1,2%

13.157

1,1%

18,9%

Estoques
Outros ativos circulantes

3.194

0,2%

7.105

0,6%

-55,0%

513.060

38,9%

461.849

38,5%

11,1%

Depósitos judiciais

25.065

1,9%

14.456

1,2%

73,4%

IR e CSLL diferidos

12.287

0,9%

5.556

0,5%

121,1%

Total do ativo circulante
Não Circulante

Investimentos
Propriedade para investimento
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Balanços patrimoniais
Passivo

35

0,0%

35

0,0%

0,0%

63.772

4,8%

64.602

5,4%

-1,3%

3.091

0,2%

-

0,0%

n/a

697.849

52,9%

645.255

53,8%

8,2%
-21,9%

5.148

0,4%

6.593

0,6%

807.247

61,1%

736.497

61,5%

9,6%

1.320.307

100,0%

1.198.346

100,0%

10,2%

31 de dezembro de

31 de dezembro de

2019

AV

2018

(R$ Milhares)

%

(R$ Milhares)

AV

AH
%

Circulante
Fornecedores

50.484

3,8%

53.295

4,4%

-5,3%

Empréstimos e financiamentos

33.051

2,5%

28.283

2,4%

16,9%

Arrendamentos

1.459

0,1%

-

n/a

n/a

Salários e encargos sociais

14.368

1,1%

12.345

1,0%

16,4%

Impostos e contribuições a recolher

49.343

3,7%

41.471

3,5%

19,0%

Dividendos a pagar

26.028

2,0%

41.493

3,5%

-37,3%

Outros passivos circulantes

234

0,0%

672

0,1%

-65,2%

174.967

13,3%

177.559

14,8%

-1,5%

157.740

11,9%

147.226

12,3%

7,1

1.812

0,1%

-

n/a

n/a

Provisão para contingências

139.016

10,5%

132.465

11,1%

4,9%

Total do passivo não circulante

298.568

22,6%

279.691

23,3%

6,7%

Capital Social

351.045

26,5%

351.045

29,3%

0,0%

(-) Ações em tesouraria

(31.050)

-2,4%

(31.050)

-2,6%

0,0%

57.613

4,4%

60.125

5,0%

-4,2%

Reservas de lucros

469.164

35,5%

360.976

30,1%

30,0%

Total do patrimônio líquido

846.772

64,1%

741.096

61,8%

14,3%

1. 320.307

100,0%

1.198.346

100,0%

10,2%

Total do passivo circulante
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos

Patrimônio líquido

Ajuste de avaliação patrimonial

Total do passivo
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Ativo
Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras
Os saldos do caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Companhia reduziram 8,8%,
ou R$25,1 milhões, de R$286,3 milhões, em 31 de dezembro de 2018, para R$261,2 milhões, em
31 de dezembro de 2019. Essa redução ocorreu devido, principalmente, à aplicação da geração de
caixa operacional nas atividadades de (i) financiamento, com liquidações de empréstimos e
financiamentos, e (ii) investimentos, com maior investimento em obras e maquinas e equipamentos.
Contas a Receber de clientes
O saldo do contas a receber de clientes da Companhia aumentou 50,0%, ou R$77,7 milhões, de
R$155,3 milhões, em 31 de dezembro de 2018, para R$233,0 milhões, em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento foi devido, principalmente , ao início da operação do Hospital Mater Dei BetimContagem, ao aumento do número médio de admissões de pacientes por dia e ao aumento do nosso
ticket médio.
Estoques
O saldo de estoques da Companhia aumentou 18,9%, ou R$2,5 milhões de R$13,2 milhões em 31
de dezembro de 2018, para R$15,6 milhões, em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi devido,
principalmente pela maior utilização de órteses e próteses, materiais especiais e medicamentos, que
aumentaram de preço com a inflação médica, decorrentes do aumento do volume de pacientes.
Propriedades para investimento
O saldo de propriedades para investimento da Companhia reduziu 1,3%, ou R$0,8 milhão de R$64,6
milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$ 63,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa
redução foi devida a depreciação ocorrida no período.
Direito de Uso
O saldo de direito de uso da Companhia em 31 de dezembro de 2019 totalizou o valor de R$ 3,1
milhões explicado principalmente pela aquisição de equipamentos de informática na modalidade
arrendamento no valor de R$4,5 milhões. O contrato de arrendamento tem prazo de duração de 3
anos. Não haviam contratos de arrendamentos em 2018.
Imobilizado
O saldo do imobilizado da Companhia aumentou 8,2%, ou R$52,6 milhões de R$645,3 milhões em
31 de dezembro de 2018, para R$697,8 milhões, em 31 de dezembro de 2019. Esse esse aumento
foi decorrente principalmente:
(i)

da conclusão das obras da Unidade Betim-Contagem e aquisição de equipamentos
hospitalares para esta unidade no montante de R$20,4 milhões;

(ii)

da aquisição do terreno em Salvador no valor de R$4,5 milhões para a construção da Unidade
Hospitalar nesta cidade;

(iii)

do início do projeto e excução das obras da Unidade Hospitalar e do Centro Médico na cidade
de Salvador, com adiantamentos realizados no valor de R$32,8milhões;

(iv)

(iv) de aquisições no curso normal dos negócios da Companhia.
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Passivo
Empréstimos, financiamentos (circulante e não circulante)
Os empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, aumentou 8,7%, ou R$15,3 milhões,
de R$175,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$190,8 milhões, em 31 de dezembro de
2019. O crescimento do saldo desta linha foi em virtude, principalmente, do aumento da captação do
financiamento para a obra do Hospital Mater Dei Betim Contagem. O aumento deste saldo devedor
foi parcialmente reduzido com o pagamento parcial do principal do financiamento para o Hospital
Mater Dei Contorno e a quitação do saldo devedor de outros empréstimos menos relevantes.
Arrendamentos (circulante e não circulante)
O saldo de arrendamento mercantil, circulante e não circulante, da Companhia em 31 de dezembro de
2019 totalizou R$ 3,3 milhões, substancialmente explicado pela aquisição de equipamentos de
informática na modalidade arrendamento. O contrato de arrendamento tem prazo de duração de 3
anos. Não haviam contratos de arrendamentos em 2018.
Dividendos a Pagar
O saldo de dividendos a pagar reduziu 37,3% ou R$15,5 milhões, de R$41,5 milhões, em 31 de
dezembro de 2018, para R$26,0 milhões, em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi devida,
principalmente, pelo maior valor de pagamento realizado em 2019 em comparação com 2018.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo do patrimônio líquido da Companhia foi de R$846,8 milhões, um
aumento de 14,3% ou R$105,7 milhões em relação a 31 de dezembro de 2018, quando o saldo foi
de R$741,1 milhões. Esse aumento foi resultado, substancialmente, pelo lucro líquido alcançado no
exercício de 2019.
Discussão e Análise das Demonstrações dos Fluxos de Caixa da Companhia
Os números e análises a seguir apresentados são oriundos das demonstrações financeiras
consolidadas auditadas da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020,
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
Comparação entre os Exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2020

2019

AH

R$ milhares
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

80.062

100.923

-20,7%

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(86.231)

(114.883)

-24,9%

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

3.705

(35.389)

n/a

(2.464)

(49.349)

-95,0%

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia gerou de suas operações
R$80,1 milhões de caixa líquido, uma redução de 20,7%, ou R$20,9 milhões, em relação ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em que a Companhia gerou caixa líquido de R$100,9
milhões de suas atividades operacionais. Essa redução foi decorrente principalmente, da redução do
resultado operacional da Companhia, causada pelos impactos da COVID-19, incluindo o pagamento
das despesas necessárias à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e adaptações às
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estruturas de atendimento disponibilzadas em nossas unidades, conforme comentado no item 10.9,
do Formulário de Referência.
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimentos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia aplicou R$86,2 milhões de
caixa líquido nas atividades de investimento, um redução de 24,9%, ou R$28,7 milhões, em relação
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em que a Companhia aplicou caixa
líquido de R$114,9 milhões nas atividades de investimento. Em 2020, a Companhia (i) realizou
dispêndios no valor de R$52,2 milhões, para a execução das obras da Unidade Hospitalar Salvador e
do Centro Médico, ambas na capital Salvador; (ii) Realizou aplicações financeiras líquidas dos
resgastes no valor de R$10,0 milhões, para suprir necessidade de caixa operacional diante do
período de pandemia; e (iii) os demais investimentos foram no curso normal para a manutenção das
atividades operacionais. No exercício de 2019, a Companhia investiu em novos equipamentos
hospitalares para a Unidade de Betim-Contagem e, também, iniciou a execução do projeto da
Unidade Hospitalar Salvador e do Centro Médico Salvador.
Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia gerou de suas atividades
de financiamento R$3,7 milhões de caixa líquido, contra uma aplicação de R$ 35,4 milhões, em relação
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de R$39,1
milhões positivo. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as atividades de
financiamento referiam-se, principalmente, as captações de empréstimos e financiamentos oriundos
dos financiamentos das obras das unidades Betim-Contagem e Unidade Hospitalar Salvador e do
Centro Médico, ambas na capital Salvador no montante de R$54,6 milhões.
Comparação entre os Exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2019

2018

AH

(R$ milhares)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

100.923

169.061

-40,3%

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(114.883)

(173.205)

-33,7%

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

(35.389)

21.589

n/a

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

(49.349)

17.445

n/a

Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia gerou de suas operações
R$100,9 milhões de caixa líquido, uma redução de 40,3%, ou R$68,1 milhões, em relação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, em que a Companhia gerou caixa líquido de
R$169,1 milhões de suas atividades operacionais. Essa redução foi decorrente principalmente, da
variação do ciclo operacional refletido pela maior necessidade de capital giro diante do aumento do saldo
do contas a receber de clientes, oriundo do início das atividades operacionias na Unidade BetimContagem.
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimentos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia aplicou R$114,9 milhões de
caixa líquido nas atividades de investimento, uma redução de 33,7%, ou R$58,3 milhões, em relação
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, em que a Companhia aplicou caixa
líquido de R$173,2 milhões nas atividades de investimento. Em 2018, os investimentos aplicados
pela Companhia foram decorrentes da excução plena das obras da Unidade Betim-Contagem, a qual
foi inaugurada em janeiro de 2019. Logo, os investimentos realizados em 2019, em comparação com
2018, foram menores por conta da conclusão da obra da unidade Betim-Contagem. Não obstante,
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em 2019, a Companhia investiu em novos equipamentos hospitalares para esta unidade e, também,
iniciou a execução do projeto da unidade hospitalar Salvador e do Centro Médico Salvador.
Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia aplicou R$ 35,4 milhões
de caixa líquido, para financiamento de suas atividades. No exercício social encerrado em 2018, a
Companhia teve uma geração de caixa de R$21,6, milhões, representando uma variação negativa de
R$57,0 milhões. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as atividades de
financiamento referiam-se, principalmente, (i) aos pagamentos dos empréstimos e financiamentos
das obras das unidades hospitalares da Companhia, e (ii) maior volume de pagamento de dividendos
em relação ao ano anterior.
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&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUH

D
UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

L
GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKDpFRPSRVWDSULQFLSDOPHQWH L SHODUHFHLWDEUXWDTXHpSURYHQLHQWH
GRV VHUYLoRV GH VD~GH SUHVWDGRV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SDUD RSHUDGRUDV GH SODQRV GH
DVVLVWrQFLD j VD~GH TXH SRU VXD YH] LQFOXHP PDWHULDLV KRVSLWDODUHV PHGLFDPHQWRV GLiULDV
H[DPHVHKRQRUiULRVPpGLFRV LL GHGX]LGDGRV D FDQFHODPHQWRVHDEDWLPHQWRVTXHFRQVLVWHP
EDVLFDPHQWHGDVJORVDVPpGLFDVTXHD&RPSDQKLDUHDOL]DFRPRUHVXOWDGRGDQmRDSURYDomRSRU
RSHUDGRUDV GH SODQRV GH DVVLVWrQFLD j VD~GH GH GHWHUPLQDGRV SURFHGLPHQWRV PpGLFRV
PHGLFDPHQWRVHRXPDWHULDLVUHDOL]DGRVHRXXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDH E LPSRVWRVLQFLGHQWHV
VREUH D UHFHLWD EUXWD FRUUHVSRQGHQWHV DR D  3,6 H j &2),16 TXH VmRFRQWULEXLo}HV IHGHUDLV H
LQFLGHPjVDOtTXRWDVGHHUHVSHFWLYDPHQWHH E ,66TXHpLPSRVWRPXQLFLSDOHLQFLGH
DDOtTXRWDVTXHYDULDPHQWUHHFRQIRUPHRPXQLFtSLRHPTXHD&RPSDQKLDHIHWLYDPHQWH
SUHVWDVHUYLoRVVD~GH

LL 
IDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV


1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHFRQWULEXtUDPSDUDDVLWXDomRILQDQFHLUD
H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD IRUDP DGLFLRQDOPHQWH DRV GHVFULWRV QR LWHP 
DOtQHDV E H F HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD L &UHVFLPHQWR2UJkQLFR LL ([SDQVmRGH
QRYRVVHUYLoRV LLL FRQWUDWRVFRPIRQWHVSDJDGRUDVHSUHFLILFDomR LY VD]RQDOLGDGH Y SDQGHPLD
GR&RYLG

&UHVFLPHQWR2UJkQLFR

$ HVWUDWpJLDGH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV  WUrV  DQRV VH GHX SULQFLSDOPHQWH SRU
PHLR GH FUHVFLPHQWR RUJkQLFR (P  D &RPSDQKLD LQDXJXURX R +RVSLWDO 0DWHU 'HL %HWLP
&RQWDJHP

Hospital Mater Dei Betim-Contagem

1R LQtFLR GH  D &RPSDQKLD LQDXJXURX VXD WHUFHLUD XQLGDGH KRVSLWDODU R 0DWHU 'HL %HWLP
&RQWDJHP SULPHLUR IRUD GH %HOR +RUL]RQWH (TXLSDGR FRP DV PDLV PRGHUQDV WHFQRORJLDV H
HTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomRR+RVSLWDOSRVVXLXPDiUHDFRQVWUXtGDGHPDLVGHPLOPFRP
FDSDFLGDGHGHOHLWRV

+RVSLWDO UH~QH GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV PpGLFDV SDUD SUHVWDU DWHQGLPHQWR LQFOXLQGR PDV QmR VH
OLPLWDQGR D &HQWUR &LU~UJLFR H 2EVWpWULFR 0HGLFLQD 'LDJQyVWLFD 5HVVRQkQFLD 0DJQpWLFD
7RPRJUDILD/DERUDWyULR8QLGDGHVGH,QWHUQDomR87,87,387,12QFRORJLD
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20DWHU'HL%HWLP&RQWDJHPSHUPLWLXD5HGHOHYDUVHUYLoRVGHVD~GHGHDOWDTXDOLGDGHjUHJLmR
RHVWHGH%HOR+RUL]RQWHFRQVROLGDQGRDOLGHUDQoDGD&RPSDQKLDQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVFRPR
RPDLRUSUHVWDGRUGHVHUYLoRVGHVD~GH



Fotos do Hospital Mater Dei Betim Contagem


([SDQVmRGHQRYRVVHUYLoRV

$5HGH0DWHU'HLQRV~OWLPRVWUrVDQRVLQLFLRXDRIHUHFHUGLYHUVDVQRYDVHVSHFLDOLGDGHVHQRYRV
VHUYLoRVSRUH[HPSORD&RPSDQKLDLQDXJXURXRSULPHLURDPEXODWyULRGHQyGXORVKHSiWLFRVGDUHGH
SULYDGDGH0LQDV*HUDLVQR+RVSLWDO,QWHJUDGRGR&kQFHU0DWHU'HL'XUDQWHRPHVPRSHUtRGRD
&RPSDQKLDWDPEpPLQDXJXURXR&HQWURGH)HULGDVH+LSHUEiULFDGDQGRPDLVUREXVWH]jRIHUWDGD
HVSHFLDOLGDGH

(P  D &RPSDQKLD ODQoRX D 6D~GH &RUSRUDWLYD H D RSHUDGRUD  DXWRJHVWmR 0DWHU 'HL $
LQLFLDWLYDSHUPLWLXD&RPSDQKLDDRIHUHFHUDVHXVFRODERUDGRUHVRSODQRGHVD~GHFRPFREHUWXUD
0DWHU'HLVHQGRDPHQVDOLGDGHFXVWHDGDSHOR+RVSLWDO2SODQRSRVVXLIRFRQDVD~GHHEHP
HVWDUGRVIXQFLRQiULRVDWUDYpVGDORQJLWXGLQDOLGDGHGRFXLGDGRYLD$WHQomR3ULPiULDj6D~GH $36 
$VDWLVIDomRGRVFOLHQWH FRODERUDGRUHV PHGLGDYLD136 1HW3URPRWHU6FRUH DWLQJLXFRP
SRXFRVPHVHVGHRSHUDomRFRPUHVROXWLYLGDGHGHQRVDWHQGLPHQWRVJHUDQGRGHUHGXomR
QRDEVHQWHtVPRUHGX]LQGRGLUHWDPHQWHRQRVVRFXVWR
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6D~GH&RUSRUDWLYD0DWHU'HL


Fotos da Saúde Corporativa Mater Dei




$&RPSDQKLDWDPEpPGHVHQYROYHXGLYHUVDVQRYDVIRQWHVGHUHFHLWDGXUDQWHDSDQGHPLDGR&RYLG
HPFRPRDXQLGDGHDYDQoDGDQDEDVHGD9DOHQR3DUiD6D~GH&RUSRUDWLYD0DWHU'HL
SDUDFOLHQWHVH[WHUQRVQDVHGHGD/RFDOL]DHP%HOR+RUL]RQWHHDLPSODQWDomRGD7HOHPHGLFLQD
0DWHU'HL

(PPHLRjSDQGHPLDTXHDWLQJLXFRPHOHYDGDLQWHQVLGDGHDUHJLmR1RUWHD9DOHFRQWUDWRXR0DWHU
'HL SDUD RSHUDU RV OHLWRV GH 87, LQ ORFR H IRUQHFHU R VHUYLoR GD PDLV DOWD TXDOLGDGH SDUD VHXV
IXQFLRQiULRVQRHVWDGRGR3DUiQDFLGDGHGH3DUDXDSHEDV'HVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDFRPXP
WLPHGHSHVVRDVGHGLFDGDVD&RPSDQKLDYHPRSHUDQGRRVOHLWRVGH87,QR+RVSLWDOGD9DOH
<XWDND7DNHGDSDUDRVTXDLVIRLFRQWUDWDGDVHQGROHLWRVSDUD&29,'HSDUDQmR&29,'
$LQLFLDWLYDYHPVHGHPRQVWUDQGRGHPXLWRVXFHVVRFRPSURYDGRSHODWD[DGHVDWLVIDomRGRFOLHQWH
VXSHULRUD
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8QLGDGHDYDQoDGD0DWHU'HLQDEDVHGD9DOHQR3DUi




Fotos da operação de leitos críticos da Rede Mater Dei de Saúde dentro do Hospital Yutaka Takeda em Parauapebas/PA 


(P UHODomR j 6D~GH &RUSRUDWLYD QD /RFDOL]D R 0DWHU 'HL IRUQHFH XPD HTXLSH GH PpGLFRV H
HQIHUPHLURV HP XPD HVWUXWXUD IL[D RQGH RV FRODERUDGRUHV GD /RFDOL]D SRGHP UHDOL]DU FRQVXOWDV
PpGLFDV H WLUDU G~YLGDV GXUDQWH WRGR R KRUiULR GH WUDEDOKR 2V FRODERUDGRUHV FRP R UHJLPH GH
+RPH2IILFH WDPEpP SRGHP UHDOL]DU FRQVXOWDV YLD 7HOHPHGLFLQD $OpP GLVVR FULDPRV XP
dashboardFRPdata analyticsSDUDSHUPLWLUj/RFDOL]DXPDPHOKRUJHVWmRGDVD~GHSRSXODFLRQDOH
WRPDUGHFLV}HVDVVHUWLYD'HVGHHQWmRD&RPSDQKLDYHPRSHUDQGRFRPDOWDUHVROXWLYLGDGH  
SHUPLWLQGRUHGXomRGHFXVWRVSDUDDSDUFHLUDHFRPHOHYDGRtQGLFHGHVDWLVIDomR  


6D~GH&RUSRUDWLYD0DWHU'HLQD/RFDOL]D


Fotos da Saúde Corporativa Mater Dei na Sede da Localiza




$&RPSDQKLDWDPEpPFULRXXPDSODWDIRUPDGHWHOHPHGLFLQDSDUDIRUQHFHUDWHQGLPHQWRjGLVWkQFLD
SDUDSDFLHQWHVHPWRGRR%UDVLOSRUXPFXVWRDFHVVtYHOHFRPPpGLFRVGDTXDOLGDGH0DWHU'HL$
7HOHPHGLFLQD 0DWHU 'HL SHUPLWH DWHQGLPHQWR HP GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV FRPR FOtQLFR JHUDO
XURORJLD FDUGLRORJLD FDUGLRORJLD GR HVSRUWH FLUXUJLD JHUDO FLUXUJLD YDVFXODU RWRUULQRODULQJRORJLD
JHULDWULDHQWUHRXWURV7DPEpPGHVHQYROYHPRVXPDSDUFHULDFRPXPDUHGHGHIDUPiFLDVGH0LQDV
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*HUDLVDILPGHRIHUHFHUDVROXomRFRPSOHWDSDUDRVQRVVRVFOLHQWHV1DLQLFLDWLYDPRQWDPRVXP
ER[GD7HOHPHGLFLQD0DWHU'HLDRODGRGRORFDORQGHRSDUFHLURDSOLFDWHVWHVGH&RYLGSHUPLWLQGR
DRVSDFLHQWHVUHDOL]DUHPDFRQVXOWDGH7HOHPHGLFLQDORJRDSyVID]HUHRXUHFHEHURVWHVWHVRXSDUD
UHFHEHULQGLFDo}HVGHTXDOWHVWHGHYHULDVHUIHLWR

&RQWUDWRVFRPDV)RQWHV3DJDGRUDVH3UHFLILFDomR

$ SUHFLILFDomR GRV VHUYLoRV GH VD~GH SUHVWDGRV SHOD &RPSDQKLD p GHWHUPLQDGD GH DFRUGR FRP
FRQWUDWRV GH ORQJR SUD]R TXH D &RPSDQKLD PDQWpP FRP VXDV SULQFLSDLV IRQWHV SDJDGRUDV
FRQVLVWHQWHV SULQFLSDOPHQWH GH L  GLYHUVDV GDV PDLRUHV VHJXUDGRUDV GH VD~GH QR %UDVLO H LL 
RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH GH DXWRJHVWmR 2V FRQWUDWRV FRPHUFLDLV VmR FHOHEUDGRV H
QHJRFLDGRV LQGLYLGXDOPHQWH HP UHODomR D FDGD XQLGDGH GH DWHQGLPHQWR H D FDSDFLGDGH GD
&RPSDQKLD GH QHJRFLDU FRQWUDWRV IDYRUiYHLV FRP DV FRPSDQKLDV RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV
DXWRJHVW}HV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH DIHWD VLJQLILFDWLYDPHQWH DV UHFHLWDV H RV
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD 2V FRQWUDWRV FRP DV
RSHUDGRUDV VHJXUDGRUDV H DGPLQLVWUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH WrP SUD]R LQGHWHUPLQDGR H
JHUDOPHQWHSRGHPVHUUHVFLQGLGRVSRUTXDOTXHUGDVSDUWHVDSyVXPDQRWLILFDomRSUpYLDFXMRSUD]R
YDULDSRURSHUDGRUDVHPQHQKXPDSHQDOLGDGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHLQIODomRPpGLFDYHMD
LWHPDOtQHD F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

6D]RQDOLGDGH

2VHWRUGDVD~GHHHPHVSHFtILFRDiUHDGHSURYHGRUGHVHUYLoRVGHVD~GHHVWmRVXMHLWDVGHIRUPD
LQHUHQWH j IOXWXDo}HV VD]RQDLV 'XUDQWH SHUtRGRV GH IpULDV HVFRODUHV H HVWDo}HV FRP PDLRUHV
WHPSHUDWXUDVKiXPDUHGXomRQDSURFXUDSRUSURFHGLPHQWRVPpGLFRVHOHWLYRVSHORVSDFLHQWHV3RU
RXWURODGRGXUDQWHHVWDo}HVPDLVIULDVFHUWDViUHDVGRKRVSLWDOILFDPPDLVFKHLDVHPYLUWXGHGH
PDLRUQ~PHURGHSDFLHQWHVFRPVLQWRPDVJULSDLV$OpPGLVVRDRFRUUrQFLDGHVXUWRVSRQWXDLVRX
JHQHUDOL]DGRVHSDQGHPLDVWDPEpPSRGHPLPSDFWDURIOX[RGHSHVVRDVQRKRVSLWDO$RORQJRGR
DQRRYROXPHWDPEpPSRGHVHULPSDFWDGRSHODRFRUUrQFLDGHIHULDGRVHHYHQWRVSRQWXDLV

3DQGHPLDGR&RYLG

$ 3DQGHPLD QR %UDVLO SURYRFDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV DIHWRX GLYHUVRV VHWRUHV GD HFRQRPLD
LQFOXLQGRDiUHDGDVD~GHHD5HGH0DWHU'HLVHQGRTXHHVVHQRYRFHQiULRWXUEXOHQWRLPSDFWRXDV
GLYHUVDV UHJL}HV GR %UDVLO HP WHPSRV H PDJQLWXGHV GLIHUHQWHV 1R %UDVLO FRPR XP WRGR D
GLVVHPLQDomRGRQRYRFRURQDYtUXVDWLQJLXSDWDPDUHVHOHYDGRVMiHPPDUoR1RHQWDQWRQR(VWDGR
GH0LQDV*HUDLVHHPHVSHFtILFRQD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWH 50%+ DFULVHVH
DFHQWXRXGHPDQHLUDPDLVIRUWHFRPPDLRUQ~PHURGHQRWLILFDomRGLiULDGHQRYRVFDVRVDSDUWLUGH
MXQKRHMXOKRDWpILQDOGHDJRVWRGHUHWRPDQGRQRYDPHQWHSDUDSDWDPDUHVPDLVHOHYDGRVHP
MDQHLURGH

(PYLUWXGHGDVLQFHUWH]DVGDSRSXODomRHFRPXQLGDGHFLHQWtILFD UHODFLRQDGDVDRFRURQDYtUXVGR
QRYR FRPSRUWDPHQWR KXPDQR HP UHVSRVWD j SDQGHPLD GDV PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO
WRPDGDVSHORVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVHGRFDQFHODPHQWRGHSURFHGLPHQWRVHOHWLYRVWLYHPRVXP
PDLRULPSDFWRQRIOX[RGHSHVVRDVQRKRVSLWDOORJRQRLQtFLRGDSDQGHPLDQR%UDVLOHSRUWDQWRQD
UHFHLWD SULQFLSDOPHQWH HP DEULO GH  ,PSDFWR TXH D SDUWLU GRV PHVHV VHJXLQWHV IRL VH
UHJXODUL]DQGR JUDGDWLYDPHQWH FRP D UHWRPDGD GRV SURFHGLPHQWRV HOHWLYRV H QRUPDOL]DomR GR
FRPSRUWDPHQWRKXPDQR

E
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

3DUD LQIRUPDo}HV VREUH DV YDULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDomR GH SUHoRV WD[DV GH
FkPELRLQIODomRHDOWHUDomRGHYROXPHVYHMDVHomR±'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HV
GR5HVXOWDGRGD&RPSDQKLDHLWHPDOtQHD K ±'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV3ULQFLSDLV&RQWDV
3DWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H LWHP  DOtQHDV D  H F  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3DUDXPDDQiOLVHTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGRVULVFRVGHPHUFDGRGD&RPSDQKLDYHMDVHomRH
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F
LPSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELR H GD WD[D GH MXURV QR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H QR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR GD
&RPSDQKLD

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH 5HIHUrQFLDD WRWDOLGDGHGRVQHJyFLRVGD &RPSDQKLDp GHVHQYROYLGDQR
%UDVLO H D WRWDOLGDGH GDV VXDV UHFHLWDV HVWmR HP UHDLV &RQVHTXHQWHPHQWH D &RPSDQKLD p DIHWDGD
GLUHWDPHQWHSHODFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDGR%UDVLOTXHWHPVLGRKLVWRULFDPHQWHFDUDFWHUL]DGDSRUYDULDo}HV
VLJQLILFDWLYDVHPWHUPRVGHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRLQIODomRHWD[DVGHFkPELRSULQFLSDOPHQWHIOXWXDo}HV
HQWUHRUHDOHRGyODUQRUWHDPHULFDQR2VUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
VmRLQIOXHQFLDGRVSRUWDLVIDWRUHVHSHORVHIHLWRVGHWDLVIDWRUHVVREUHDVWD[DVGHGHVHPSUHJRFXVWRVGH
ILQDQFLDPHQWRGLVSRQLELOLGDGHJHUDOGHFUpGLWRHVDOiULRVPpGLRVQR%UDVLO

$ &RPSDQKLD p SDUWLFXODUPHQWH DIHWDGD SHODV FRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV QR (VWDGR GH 0LQDV
*HUDLV VHQGR TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GRV EHQHILFLiULRV GH SODQRV GH VD~GH GR %UDVLO HVWmR
FRQFHQWUDGRVQR(VWDGRGHDFRUGRFRPD$16SDUDRH[HUFtFLRGH

2FHQiULRSROtWLFRHHFRQ{PLFREUDVLOHLURWHPH[SHULPHQWDGRDOWDYRODWLOLGDGHHLQVWDELOLGDGHLQFOXLQGR
DUHWUDomRGR3,%DWpFRPWtPLGRFUHVFLPHQWRDSDUWLUGHHQWmRIOXWXDo}HVDFHQWXDGDVGRUHDO
HPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRDOWDVWD[DVGHGHVHPSUHJRHEDL[RVtQGLFHVGHFRQILDQoDHJDVWR
SHORVFRQVXPLGRUHV$WpRILQDOGHWDOFHQiULRHUDGHYLGRHPSDUWHjVLQFHUWH]DVHFRQ{PLFDVH
SROtWLFDVGHFRUUHQWHVGDUHGXomRGRVSUHoRVGDVFRPPRGLWLHVHGDVLQYHVWLJDo}HVUHODFLRQDGDVFRPD
2SHUDomR/DYD-DWRTXH HQYROYHUDPFRPSDQKLDVS~EOLFDVH SULYDGDVSROtWLFRVH H[HFXWLYRVH TXH
IRUDPUHVSRQViYHLVSHORDIDVWDPHQWRHSULVmRGHGLYHUVRVSROtWLFRVSURHPLQHQWHV

2 3,% GR %UDVLODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP GHGH]HPEUR
GHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHXPDUHWUDWDomRSURMHWDGD
SHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOGHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
2FUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 IRL DEDL[R GDV H[SHFWDWLYDV SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GH XPD FRPELQDomR GH LQFHUWH]DV
SROtWLFDVJUHYHGRVFDPLQKRQHLURVHRFHQiULRHFRQ{PLFRLQWHUQDFLRQDO$SHVDUGHR3,%GR%UDVLO
WHUDSUHVHQWDGRXPWtPLGRFUHVFLPHQWRDRORQJRGHVXJHULQGRXPDUHFXSHUDomRGDGHPDQGD
GRPpVWLFD D FULVH PXQGLDO DSUHVHQWDGD HP GH  FRP D JXHUUD GH SUHoR GR SHWUyOHR H
SULQFLSDOPHQWHDSDQGHPLDGR&29,'UHWUDLXQmRDSHQDVDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVDHFRQRPLD
JOREDO

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDOJXQVLQGLFDGRUHVEUDVLOHLURVQDVGDWDVRXSHUtRGRVLQGLFDGRV


&UHVFLPHQWR UHWUDomR UHDOGR3,% L 
6(/,&  
,QIODomR ,3&$   
7-/3 PpGLD   
7D[D', PpGLD   
/,%25  
7D[DGHFkPELR±ILQDOGRSHUtRGR±5SRU86
7D[DGHFkPELRPpGLD±5SRU86
9DORUL]DomR GHVYDORUL]DomR PpGLD±5HPUHODomRD86 
7D[DGHGHVHPSUHJR













HPGHGH]HPEURGH









 















Inflação, Inflação Médica e Taxas de Juros
(QWUH  GH MDQHLUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  RV tQGLFHV GH LQIODomR QR %UDVLO VH
DSUHVHQWDUDPYROiWHLV'HDFRUGRFRPR,3&$DLQIODomRIRLGHUHVSHFWLYDPHQWH
QRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHGH
GH]HPEURGH
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,QIODomRPpGLFDpXPtQGLFHGHLQIODomRHVSHFtILFRSDUDRVHWRUGHVD~GHHpDSOLFDGRDPSODPHQWH
DRVFXVWRVGHWUDWDPHQWRVPpGLFRV,QIODomRPpGLFDFRQIRUPHPHGLGDSHORtQGLFHGH9DULDomRGH
&XVWRV0pGLFR+RVSLWDODUHV 9&0+ FDOFXODGRSHOR,QVWLWXWRGH(VWXGRVGH6D~GH6XSOHPHQWDU
,(66 QRUPDOPHQWHpVLJQLILFDWLYDPHQWHVXSHULRUDRtQGLFHGHSUHoRVDRFRQVXPLGRU'HDFRUGR
FRP R tQGLFH 9&0+ R tQGLFH GH LQIODomR PpGLFD EUDVLOHLUR IRL GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEUR
GHHGHGH]HPEURGHUHVSHFWLYDPHQWH

$V UHFHLWDV GD &RPSDQKLD VmR GLUHWDPHQWH DIHWDGDV SHORV WHUPRV H FRQGLo}HV LQVHULGRV QRV GLYHUVRV
FRQWUDWRVILUPDGRVFRPVHXVFOLHQWHVPDLVQRWDGDPHQWHRSHUDGRUDVGHSODQRVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDj
VD~GHHRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHGHDXWRJHVWmRDVVLPFRPRSHORVGLIHUHQWHVPRGHORVDOWHUQDWLYRV
GHSDJDPHQWRVIDWXUDPHQWRGHRXWURVVHUYLoRVHFRPSOH[LGDGHGRVVHUYLoRVGHVD~GHSUHVWDGRV

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiH[SRVWDDULVFRVDVVRFLDGRVDWD[DVGHMXURVQRWDGDPHQWHFRPUHODomR
jV GHVSHVDV FRP HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV GH ORQJR SUD]R $ LQIODomR DIHWD D
OLTXLGH]ILQDQFHLUDHDVIRQWHVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGH
H[SRU D &RPSDQKLD DR ULVFR GH WD[D GH MXURV VREUH IOX[R GH FDL[D UHVXOWDQWH GRV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV D WD[DV IOXWXDQWHV $GLFLRQDOPHQWH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV D
WD[DV IL[DV H[S}HP D &RPSDQKLD DR ULVFR GH YDORU MXVWR QD PHGLGD HP TXH R YDORU MXVWR GH
HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV YDULD HP UD]mR GDV YDULDo}HV GDV WD[DV GH MXURV SUDWLFDGDV QR
PHUFDGR 7D[DV GH MXURV HOHYDGDV WDPEpP SRGHP LPSDFWDU DV GHVSHVDV FRP FDSWDomR H FRP
HQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPDXPHQWRGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD7DO
DXPHQWR SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH KRQUDU VXDV REULJDo}HV
SHFXQLiULDV QD PHGLGD HP TXH UHGX] VXDV GLVSRQLELOLGDGHV 'HVFRPSDVVRV HQWUH DV WD[DV
FRQWUDWDGDVSDUDRVDWLYRVHDVFRQWUDWDGDVSDUDSDVVLYRVHRXHOHYDGDYRODWLOLGDGHQDVWD[DVGH
MXURVSRGHPUHVXOWDUHPSHUGDVILQDQFHLUDVSDUDD&RPSDQKLD

+LVWRULFDPHQWHDVPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRQWURODUDLQIODomRLQFOXtUDPD
DGRomRGHXPDSROtWLFDPRQHWiULDUtJLGDFRPWD[DVGHMXURVHOHYDGDVFRQVHTXHQWHPHQWHOLPLWDQGR
DGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHUHGX]LQGRRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR$WD[DGHMXURVRILFLDOQR%UDVLO
DR ILQDO GH   H  FRQIRUPH HVWDEHOHFLGD SHOR &2320 IRL GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWH (YHQWXDLV DXPHQWRV QDV WD[DV GH MXURV EUDVLOHLUDV QR IXWXUR SRGHP DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHDOXFUDWLYLGDGHHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPRUHVXOWDGRGHGHQWUH
RXWURVDXPHQWRGDVGHVSHVDVDVVRFLDGDVDRILQDQFLDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDYHMD
VHomR ± 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HV GR 5HVXOWDGR GD &RPSDQKLD H LWHP 
DOtQHD K  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H LWHP  DOtQHDV D  H E  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD$GLFLRQDOPHQWHSDUDXPDDQiOLVHTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGRVULVFRVGHPHUFDGRGD
&RPSDQKLDYHMDVHomRHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDURVHIHLWRVUHOHYDQWHVTXHRVHYHQWRVDEDL[RWHQKDP
FDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPDFDXVDUQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRUH
HPVHXVUHVXOWDGRV

D  ,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQHQKXPVHJPHQWR
RSHUDFLRQDOIRLLQWURGX]LGRRXDOLHQDGRQRkPELWRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDTXHFDXVDUDPRX
SRVVDFDXVDUHIHLWRVUHOHYDQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHHPVHXVUHVXOWDGRV

E  &RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRKRXYHQHQKXPD
FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD HP RXWUDV HPSUHVDV SRU SDUWH GD
&RPSDQKLD

F  (YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

(P  GH GH]HPEUR GH  RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DSURYDUDP HP $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDDFLVmRSDUFLDOGRVHXSDWULP{QLRHVXDVXEVHTXHQWHYHUVmRDRSDWULP{QLRGDVXD
FRQWURODGRUD-66(PSUHHQGLPHQWRH$GPLQLVWUDomR/WGD ³-66´ FRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRTXDGUR
DEDL[R
GHGH]HPEUR
5PLOKDUHV 



5PLOKDUHV 
2XWURVDWLYRV

3URSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
,PRELOL]DGR
7RWDOGRDWLYR

,PSRVWRVGLIHULGRV
7RWDOGRSDVVLYR

7RWDOGRDFHUYROtTXLGRFLQGLGR












(P  GH RXWXEUR GH  RV DFLRQLVWDV DSURYDUDP D FLVmR SDUFLDO GD &RPSDQKLD QR YDORU GH
DFHUYROtTXLGRGH5PLODEDL[RGHVFULWRFRPDLQFRUSRUDomRGRDFHUYRFLQGLGRSHOD(16
$GPLQLVWUDomRGH%HQV3UySULRV/WGDVRFLHGDGHFRQWURODGDSHOD-66


3URSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
7RWDOGRDWLYR

,PSRVWRVGLIHULGRV
7RWDOGRSDVVLYR

7RWDOGRDFHUYROtTXLGRFLQGLGR

GHRXWXEUR
5PLOKDUHV 







2V ODXGRV GH DYDOLDomR GRV DFHUYRV FLQGLGRV IRUDP UHDOL]DGRV SRU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD
LQGHSHQGHQWHFRQIRUPHEDODQoRVSDWULPRQLDLVOHYDQWDGRV$VYDULDo}HVSDWULPRQLDLVRFRUULGDVHQWUH
DGDWDGRODXGRHDGDWDGDFLVmRIRUDPWUDQVIHULGDVSDUDDVXFHVVRUD
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$VFLV}HVIRUDPUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUXPDUHRUJDQL]DomRGRVVHXV
DWLYRVVHJUHJDQGRFHUWRVDWLYRVLPRELOL]DGRVGDVVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVRTXHSRVVLELOLWDUi
PD[LPL]DomR GR JHUHQFLDPHQWR SDWULPRQLDO GRV DOXGLGRV DWLYRV LPRELOL]DGRV $ $GPLQLVWUDomR
HQWHQGHTXHDUHGXomRVLJQLILFDWLYDSHORVPRWLYRVFLWDGRVQmRLPSDFWDUiDSHUIRUPDQFHRSHUDFLRQDO
HILQDQFHLUDGHVXDVDWLYLGDGHV
2V DWLYRV LPRELOL]DGRV FLQGLGRV HVWmR UHSUHVHQWDGRV SULQFLSDOPHQWH SHODV HGLILFDo}HV GDV WUrV
XQLGDGHVRSHUDFLRQDLV +RVSLWDO0DWHU'HL6DQWR$JRVWLQKR+RVSLWDO0DWHU'HL&RQWRUQRH+RVSLWDO
0DWHU 'HL %HWLP &RQWDJHP  H VXDV UHVSHFWLYDV LQVWDODo}HV H EHQIHLWRULDV $GLFLRQDOPHQWH IRUDP
FLQGLGRVWHUUHQRVHRXWURVLPyYHLVGHXVRDGPLQLVWUDWLYRDVVLVWHQFLDOHODERUDWRULDO

$FLVmRWDPEpPRFRUUHXFRPRVLPyYHLVGH6DOYDGRUUHODWLYRVDR+RVSLWDO0DWHU'HL6DOYDGRUHDR
&HQWUR 0pGLFR 0DWHU 'HL TXH HVWmR HP FRQVWUXomR $ &RPSDQKLD FRQWLQXDUi UHVSRQViYHO SHOD
FRQVWUXomRGHVWHVLPyYHLVHUHFHEHUiXPDFRQWUDSDUWLGDFRUUHVSRQGHQWHGD-66SDUDUHHPEROVR
GRVFXVWRVGDREUDVHQGRTXHDXQLGDGHWHPSUHYLVmRGHLQDXJXUDomRQRVHPHVWUHGH
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGR
DXGLWRU

a. 0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
0XGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH

1mRKRXYHUDPPXGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGH

$OWHUDo}HVGHQRUPDVQRYDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRUHPGHGH]HPEURGH

$$GPLQLVWUDomRDFUHGLWDTXHDVQRUPDV,)56RXLQWHUSUHWDo}HV,)5,&DEDL[RTXHDLQGDQmR
HQWUDUDPHPYLJRUHQmRWHUmRLPSDFWRVLJQLILFDWLYRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLD
5HIRUPDGD,%25/,%25,)56
,$6H,)56
,)56
,)56'HPRQVWUDo}HV
&RQVROLGDGDVH,$6 DOWHUDo}HV 
$OWHUDo}HVj,$6
$OWHUDo}HVj,)56
$OWHUDo}HVj,$6
$OWHUDo}HVj,$6
0HOKRULDV$QXDLVDR&LFORGH,)56


5HIRUPDGRbenchmarkGDWD[DGHMXURV )DVH ,)56,$6,)56,)56
DQG,)56±5HIRUPDGREHQFKPDUNGDWD[DGHMXURV )DVH 
&RQWUDWRVGH6HJXURV
9HQGDRX&RQWULEXLomRGH$WLYRVHQWUHXP,QYHVWLGRUHVXD&ROLJDGDRX-RLQW
9HQWXUH
&ODVVLILFDomRGH3DVVLYRVFRPR&LUFXODQWHVRX1mR&LUFXODQWHV
5HIHUrQFLDj(VWUXWXUD&RQFHLWXDO
,PRELOL]DGR5HFXUVRV$QWHVGR8VR3UHWHQGLGR
&RQWUDWRV2QHURVRV&XVWRGH&XPSULPHQWRGR&RQWUDWR
$OWHUDo}HVj,)56$GRomR,QLFLDOGDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH
&RQWDELOLGDGH,)56,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV,)56$UUHQGDPHQWRVH
,$6$JULFXOWXUD


0XGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH
IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Arrendamentos

$QRUPD,)56&3& 5 IRLDSOLFDGDSHOD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
(VWDQRUPDSRVVXLRREMHWLYRGHXQLILFDURPRGHORGHFRQWDELOL]DomRGRVDUUHQGDPHQWRVRQGH
RVDUUHQGDWiULRVUHFRQKHFHPRVSDVVLYRVDVVXPLGRVHPFRQWUDSDUWLGDDRVUHVSHFWLYRVDWLYRV
FRUUHVSRQGHQWHVDRVHXGLUHLWRGHXVRSDUDWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRDPHQRVTXH
RVFRQWUDWRVDSUHVHQWHPDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHHVWmRQRDOFDQFHGDLVHQomRGDQRUPD

$&RPSDQKLDLGHQWLILFRXLPSDFWRVHPUHODomRjVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVDWXDOPHQWH1R
LWHP³F´GHVWDVHomRD&RPSDQKLDDSUHVHQWDRVLPSDFWRVQDVVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

IFRIC 23 / ICPC 22 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro

(VWD QRUPD SRVVXL R REMHWLYR GH HVFODUHFHU FRPR DSOLFDU RV UHTXLVLWRV GH UHFRQKHFLPHQWR H
PHQVXUDomRGR&3&TXDQGRKiLQFHUWH]DVREUHRVWUDWDPHQWRVGHWULEXWRVVREUHROXFUR$
&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHUHPHQVXUDUVHXWULEXWRFRUUHQWHRXGLIHULGRDSOLFDQGRRVUHTXLVLWRV
GR&3&FRPEDVHQROXFURWULEXWiYHOEDVHVILVFDLVSUHMXt]RVILVFDLVQmRXWLOL]DGRVFUpGLWRV
ILVFDLV QmR XWLOL]DGRV H DOtTXRWDV ILVFDLV GHWHUPLQDGDV DSOLFDQGR HVWD LQWHUSUHWDomR (VWD
LQWHUSUHWDomRIRLDSURYDGDHPGHGH]HPEURGHHHQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGH


$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXLPSDFWRVHPUHODomRjVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVDWXDOPHQWH
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0XGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH

IFRS 9/CPC 48 – Instrumentos Financeiros

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)56&3&±,QVWUXPHQWRV
)LQDQFHLURV ,)56   TXH VXEVWLWXLX R ,$6 &3&  ± ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV
5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR ,$6 (POLQKDVJHUDLVR,)56

D  UHFODVVLILFRXRVDWLYRVILQDQFHLURVTXHDQWHULRUPHQWHHUDPFODVVLILFDGRVGHDFRUGR
FRP R ,$6  FRPR PDQWLGRV DWp R YHQFLPHQWR HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV H
GLVSRQtYHLVSDUDYHQGDSDUD L PHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR LL YDORUMXVWRSRU
PHLRGRUHVXOWDGRH LLL YDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV$
&RPSDQKLDUHYLVRXHDYDOLRXRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVH[LVWHQWHVHPGHMDQHLUR
GHFRPEDVHQRVIDWRVHQDVFLUFXQVWkQFLDVH[LVWHQWHVQDTXHODGDWDLQFOXLQGR
PRGHOR GH QHJyFLR DGRWDGR SHOD &RPSDQKLD H QDV FDUDFWHUtVWLFDV GRV IOX[RV GH
FDL[DFRQWUDWXDLVH

E  DOWHURXRFRQFHLWRGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVILQDQFHLURVTXHDOpP
GRFRQFHLWRGHSHUGDLQFRUULGDLQFRUSRURXRFRQFHLWRGHSHUGDHVSHUDGD2FRQFHLWR
GHSHUGDHVSHUDGDUHTXHUTXHD&RPSDQKLDFRQWDELOL]HDVSHUGDVHVSHUDGDVHDV
YDULDo}HVQHVVDVSHUGDVHVSHUDGDVHPFDGDGHPRQVWUDomRILQDQFHLUDGHIRUPDD
UHIOHWLU DV PXGDQoDV QR ULVFR GH FUpGLWR GHVGH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GRV
UHVSHFWLYRVDWLYRVILQDQFHLURV(PRXWUDVSDODYUDVQmRpPDLVQHFHVViULRTXHXP
HYHQWR GH FUpGLWR RFRUUD DQWHV TXH DV SHUGDV UHODFLRQDGDV D WDO FUpGLWR VHMDP
UHFRQKHFLGDV

IFRS 15/CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)56&3&±5HFHLWD
GH &RQWUDWR FRP &OLHQWH ,)56   (P OLQKDV JHUDLV R ,)56  HVWDEHOHFHX XPD QRYD
GLVFLSOLQDQRUPDWLYDSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV
$ UHFHLWD EUXWD GD &RPSDQKD p SURYHQLHQWH GRV SDJDPHQWRV TXH D &RPSDQKLD UHFHEH
SULQFLSDOPHQWHGHRSHUDGRUDVGHSODQRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHHPGHFRUUrQFLDGRVVHUYLoRV
GHVD~GHSUHVWDGRVTXHSRUVXDYH]LQFOXHPPDWHULDLVKRVSLWDODUHVPHGLFDPHQWRVGLiULDV
H[DPHVHKRQRUiULRVPpGLFRV

'H DFRUGR FRP R ,)56  WDLV UHFHLWDV GHYHP VHU UHFRQKHFLGDV L  QD PHGLGD HP TXH IRU
SURYiYHODJHUDomRGRVFRUUHVSRQGHQWHVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVSDUDRFRQWUDWDGRHIRUSRVVtYHO
PHQVXUiORVGHIRUPDFRQILiYHOH LL HPYDORUTXHUHIOLWDRTXHRFRQWUDWDGRHVSHUDWHUGLUHLWR
HP FRQWUDSDUWLGD j HQWUHJD GH EHQV RX VHUYLoRV DR UHVSHFWLYR FOLHQWH $ FRQWDELOL]DomR SHOD
&RPSDQKLDGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVFRPVXDVIRQWHVSDJDGRUDVQmRIRLDOWHUDGD
FRPRUHVXOWDGRGR,)56

$&RPSDQKLDSHUPDQHFHUHFRQKHFHQGRWDLVUHFHLWDVQRPRPHQWRGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGH
VD~GHHPUD]mRGHVHURPRPHQWRHPTXHRVHUYLoRGHVD~GHpLQWHJUDOPHQWHHQWUHJXHDR
FOLHQWHSHORUHVSHFWLYRYDORUMXVWRGRVHUYLoRGHVD~GHSUHVWDGRGHGX]LGRGRVFDQFHODPHQWRV
DEDWLPHQWRVHLPSRVWRVGHYLGRV$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHDDGRomRGR,)56
 QmR UHVXOWRX HP TXDOTXHU HIHLWR UHOHYDQWH QRV YDORUHV UHSRUWDGRV H GLYXOJDGRV SHOD
&RPSDQKLD DR ORQJR GH  3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D DSOLFDomR GR ,)56  QDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD YLGH QRWD  GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   GH
GH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
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E (IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRV

Abordagem de transição

$ &RPSDQKLD RSWRX SHOD DERUGDJHP GH WUDQVLomR UHWURVSHFWLYD PRGLILFDGD (VVD DERUGDJHP
QmRLPSDFWDHPOXFURVDFXPXODGRVFiOFXORGHGLYLGHQGRVHSDWULP{QLROtTXLGRQDGDWDGDDGRomR
LQLFLDOXPDYH]TXHRPRQWDQWHGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRpLJXDODRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRV
DSDJDUWUD]LGRVDYDORUSUHVHQWHHSRVVLELOLWDDXWLOL]DomRGHH[SHGLHQWHVSUiWLFRV

Taxa de desconto
$ &RPSDQKLD DGRWRX WD[DV GH GHVFRQWR FRPSRVWDV SRU L  WD[D OLYUH GH ULVFRV HP WHUPRV
QRPLQDLVGHORQJRSUD]R LL VSUHDGYDULDQGRGHDFRUGRFRPDUHJLmRRQGHRDWLYRHVWiORFDOL]DGR
H LLL spreadYDULDQGRGHDFRUGRFRPRSUD]RGHXWLOL]DomRGRDWLYRHTXLYDOHQWHDDRDQR

,PSDFWRVQDDGRomRGDQRUPDQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

 5PLO 
(PGHMDQHLURGH
$GLomR
3DJDPHQWR
'HSUHFLDo}HV
'HVSHVDILQDQFHLUD
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

$WLYR



 



3DVVLYR


 




5HVXOWDGR



 
 
 



$VSHFWRVUHOHYDQWHV

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ± &90 GLYXOJRX R 2ItFLR
&LUFXODU  RULHQWDQGR DVSHFWRV UHOHYDQWHV D VHUHP REVHUYDGRV QD HODERUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSDUDRH[HUFtFLRHPTXHVWmR$SUHVHQWDPRVDEDL[RDOJXPDVDQiOLVHV

&RQIRUPHH[LJrQFLDGR&3& 5 DSUHVHQWDPRVQRTXDGURDEDL[RDDQiOLVHGHPDWXULGDGH
GRVFRQWUDWRV















7RWDO





1RVHQWLGRGHDVVHJXUDUDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQRVVHXVUHODWyULRVILQDQFHLURV
EHP FRPR D SOHQD REVHUYkQFLD GRV SULQFtSLRV JHUDLV D VHUHP DSOLFDGRV TXDQGR GR XVR GH
WpFQLFDVGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRSDUDILQVGHPHQVXUDomRFRQWiELOD&RPSDQKLDDSUHVHQWD
DEDL[RTXDGURFRPSDUDWLYRFRPRVVDOGRVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGRGLUHLWRGHXVRGD
GHVSHVDILQDQFHLUDHGDGHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRH[HUFtFLRXWLOL]DQGRDLQIODomRGHGR
DQRSDUD
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5PLO 

'LUHLWRGHXVROtTXLGR
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'HVSHVDGHDPRUWL]DomR
'HVSHVDILQDQFHLUD

6HPLQIODomR

&RPLQIODomR












9DULDomR







$ PHQVXUDomR IHLWD SHOR YDORU SUHVHQWH GDV SDUFHODV HVSHUDGDV DFUHVFLGR GD LQIODomR IXWXUD
SURMHWDGD QmR JHURX GLVWRUo}HV VLJQLILFDWLYDV QR SDVVLYR H GLUHLWR GH XVR FXMR HIHLWR OtTXLGR
UHSUHVHQWDFHUFDGHGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD

F 5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

1mRKiUHVVDOYDVQHPrQIDVHVSUHVHQWHVQRVUHODWyULRVGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHGHGH]HPEUR
 
$ &RPSDQKLD LQIRUPD TXH R UHODWyULR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDVILQGDVHPGHGH]HPEURGHIRLHPLWLGRFRPSDUiJUDIRGHrQIDVHUHIHUHQWH
jUHSUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
$rQIDVHIRLGHVFULWDGHVWDIRUPDSHORVDWXDLVDXGLWRUHVH[WHUQRV

³Chamamos atenção à nota explicativa 1.3 às demonstrações financeiras, que foram alteradas
e estão sendo reapresentadas para refletir os assuntos descritos na referida nota explicativa. O
exame das demonstrações financeiras preparadas originalmente, antes dos ajustes descritos na
nota explicativa 1.3, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes,
que emitiram relatório de auditoria, com data de 16 de abril de 2019, sem ressalvas.”

$ $GPLQLVWUDomR GHVWDFD TXH D UHDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH  IRL
GHFRUUHQWH GH FRUUHomR GH HUURV UHFODVVLILFDo}HV H DMXVWHV GH VDOGRV UHODWLYRV DR
UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWDV QR SHUtRGR GH FRPSHWrQFLD UHFRQKHFLPHQWR GD SURYLVmR SDUD
FUpGLWR GH OLTXLGDomR GXYLGRVD H JORVDV LQVXILFLHQWH UHFRQKHFLPHQWR GRV MXURV VREUH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVPHGLDQWHUHJLPHFDL[DSURYLVLRQDPHQWRVGHGLYLGHQGRVPtQLPRV
REULJDWyULRV D SDJDU HP GHVDFRUGR FRP D OHJLVODomR YLJHQWH UHFRQKHFLPHQWR GH LPSRVWR GH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHGHWHUPLQDGDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHDMXVWHVDRV
VDOGRVGHSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

1RSURFHVVRGHHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVD$GPLQLVWUDomRH[HUFHXMXOJDPHQWRV
XWLOL]RXHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVSDUDFDOFXODUYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRVDWLYRVSDVVLYRVHUHVXOWDGRV
UHFHLWDVHGHVSHVDV 

&RP EDVH HP SUHPLVVDV D &RPSDQKLD ID] HVWLPDWLYDV FRP UHODomR DR IXWXUR 3RU GHILQLomR DV
HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV UHVXOWDQWHV UDUDPHQWH VHUmR LJXDLV DRV UHVSHFWLYRV UHVXOWDGRV UHDLV $V
HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV TXH DSUHVHQWDP XP ULVFR VLJQLILFDWLYR FRP SUREDELOLGDGH GH FDXVDU XP
DMXVWHUHOHYDQWHQRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDRSUy[LPRH[HUFtFLRVRFLDOHVWmR
FRQWHPSODGDVDVHJXLU
D
3HUGD impairment)GHDWLYRVILQDQFHLURV

$VSURYLV}HVSDUDSHUGDVFRPDWLYRVILQDQFHLURVVmREDVHDGDVHPSUHPLVVDVVREUHRULVFRGH
LQDGLPSOrQFLDHQDVWD[DVGHSHUGDVHVSHUDGDV$&RPSDQKLDDSOLFDMXOJDPHQWRSDUDHVWDEHOHFHU
HVVDVSUHPLVVDVHSDUDVHOHFLRQDURVGDGRVSDUDRFiOFXORGRimpairmentFRPEDVHQRKLVWyULFR
QDVFRQGLo}HVH[LVWHQWHVGHPHUFDGRHQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVDRILQDOGHFDGDH[HUFtFLR
E
*ORVDVGHFRQWDVDUHFHEHU

2VVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUFRQWrPFRPSRQHQWHYDULiYHOUHODFLRQDGRjVJORVDVTXHGHFRUUHP
GHTXHVWLRQDPHQWRVSRUSDUWHGHFOLHQWHVHPUHODomRjVFRQWDVKRVSLWDODUHVDOHJDQGRQmRVHUHP
GHYLGDVSDUFLDORXWRWDOPHQWH$VSURYLV}HVGHJORVDVVmRUHFRQKHFLGDVFRPEDVHQDH[SHULrQFLD
KLVWyULFDRTXHHQYROYHRH[HUFtFLRGHFHUWRJUDXGHMXOJDPHQWRSDUDHVWDEHOHFHURSUD]RDSyVR
TXDODVWUDWDWLYDVGHQHJRFLDomRWRUQDPDUHFXSHUDomRGRVPHVPRVLPSURYiYHO
F

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVEHPFRPRSRVVXLRXWURV
ULVFRVFRQWLQJHQWHV$VSURYLV}HVFRQVWLWXtGDVUHSUHVHQWDPSHUGDVSURYiYHLVFRPEDVHQD
DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDUHDOL]DGDSHODDGPLQLVWUDomRDTXDOLQFOXLDDYDOLDomRGDV
HYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVHQWUHHODVDRSLQLmRGHVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVH[WHUQRV2GHVIHFKR
GHVVHVSURFHVVRVSRGHUiGLYHUJLUGRVSURJQyVWLFRVHVSHUDGRVFRQVLGHUDGRVSHODDGPLQLVWUDomR
G 

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHV

$ UHFHLWD p UHFRQKHFLGD SRU XP YDORU TXH UHIOHWH D FRQWUDSDUWLGD D TXH XPD HQWLGDGH HVSHUD WHU
GLUHLWRHPWURFDGHWUDQVIHUrQFLDGHEHQVRXVHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH2YDORUGDUHFHLWDOHYDHP
FRQWD D GHGXomR GRV DEDWLPHQWRV GHVFRQWRV H LPSRVWRV FRUUHVSRQGHQWHV PDV VREUHWXGR D
HVWLPDWLYDGHJORVDVTXHVmRFRPXQVQDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVKRVSLWDODUHV
H

7D[DLQFUHPHQWDOGRDUUHQGDPHQWR

$WD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRGRDUUHQGDWiULRpDWD[DGHMXURVTXHRDUUHQGDWiULRWHULDTXHSDJDU
DR WRPDU UHFXUVRV HPSUHVWDGRV SDUD D DTXLVLomR GH DWLYR VHPHOKDQWH DR DWLYR REMHWR GR FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWRSRUSUD]RVHPHOKDQWHHFRPJDUDQWLDVHPHOKDQWHRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDREWHUR
DWLYRFRPYDORUVLPLODUDRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHPDPELHQWHHFRQ{PLFRVLPLODU
$WD[DLQFUHPHQWDOVREUHRDUUHQGDPHQWRpXWLOL]DGDSDUDRFiOFXORGRYDORUSUHVHQWHGRVSDVVLYRV
GHDUUHQGDPHQWRQRUHJLVWURLQLFLDOGRFRQWUDWR
$REWHQomRGHVWDWD[DHQYROYHXPHOHYDGRJUDXGHMXOJDPHQWRHGHYHVHUIXQomRGRULVFRGHFUpGLWR
GR DUUHQGDWiULR GR SUD]R GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR GD QDWXUH]D H TXDOLGDGH GDV JDUDQWLDV
RIHUHFLGDVHGRDPELHQWHHFRQ{PLFRHPTXHDWUDQVDomRRFRUUH2SURFHVVRGHDSXUDomRGDWD[D
XWLOL]DSUHIHUHQFLDOPHQWHLQIRUPDo}HVSURQWDPHQWHREVHUYiYHLVDSDUWLUGDVTXDLVGHYHSURFHGHUDRV
DMXVWHVQHFHVViULRVSDUDVHFKHJDUjVXDWD[DLQFUHPHQWDOGRDUUHQGDPHQWR
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2VGLUHWRUHVGHYHPGHVFUHYHURVLWHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGRHPLVVRULQGLFDQGR

D  2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QR VHX EDODQoR SDWULPRQLDO RIIEDODQFH VKHHW LWHPV  WDLV FRPR L  DUUHQGDPHQWRV
PHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV LL FDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUH
DVTXDLVDHQWLGDGHPDQWHQKDULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRRVUHVSHFWLYRV
SDVVLYRV LLL  FRQWUDWRV GH IXWXUD FRPSUD H YHQGD GH SURGXWRV H VHUYLoRV LY 
FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD H Y  FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWR IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRV

7RGRVRVDWLYRVHSDVVLYRVDVVXPLGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRUHJLVWUDGRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV 3RUWDQWR QmR Ki DWLYRV RX SDVVLYRV GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD TXH QmR
HVWHMDP HYLGHQFLDGRV HP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHIHUHQWHV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

E  2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mRH[LVWHPRXWURVLWHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D  FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDODVGHVSHVDVILQDQFHLUDVRXRXWURVLWHQVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GRHPLVVRU

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHH

D  QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHH

E  QDWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHH
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10.8 - Plano de Negócios

3ODQRGH1HJyFLRV

D  ,QYHVWLPHQWRV

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos

$&RPSDQKLDWHYHDRORQJRGHVXDWUDMHWyULDXPFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOHSHUHQHVHPSUHSUH]DQGR
SHODPDQXWHQomRGRDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGRHGDPDLVDOWDTXDOLGDGHFOtQLFD1HVVHVHQWLGRHP
RVLQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGRIRUDPGH5PLOK}HVH5PLOKmR
HPLQWDQJtYHLV

2SODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDQRTXHWDQJHjVXDHVWUDWpJLDGHDTXLVLo}HVVHUiEDVHDGDHP
DWLYRVTXHSRVVXHPFRQGLo}HVPHUFDGROyJLFDVVHPHOKDQWHVjVTXHRSHUDPRVKRMHSDUDSHUPLWLUD
FRQWLQXLGDGHGDQRVVDH[FHOrQFLDSUHVWDUVHUYLoRVGHVD~GH
1HVVH FRQWH[WR D HVWUDWpJLD GH DTXLVLomR GD &RPSDQKLD SHUPHLD UHJL}HV HP TXH DV VHJXLQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV VmR SUHVHQWHV FLGDGHV GH PpGLRJUDQGH SRUWH ORFDLV GH HOHYDGD GHQVLGDGH
GHPRJUiILFDFRPJUDQGHIOX[RGHSHVVRDVSRSXODomRGHPpGLDDOWDUHQGDHOHYDGDFRQFHQWUDomR
GHIRQWHVSDJDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHFRPWLFNHWPpGLRPDLVHOHYDGRPHUFDGRFRPFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVIDYRUiYHLVHDPELHQWHVHPTXHFDUHFHPOHLWRVGHTXDOLGDGH

1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRWDPEpPLQFOXLVWDUWXSVHKHDOWKWHFKVTXHSHUPHLDPRHFRVVLVWHPD
GH VD~GH FRPR XP WRGR DWXDOPHQWH (P XP DPELHQWH GH FRQVWDQWHV UHQRYDo}HV WHFQROyJLFDV
DFHQWXDGRUHFHQWHPHQWHHPYLUWXGHGDSURFXUDSRUVROXo}HVDOWHUQDWLYDVGXUDQWHDFULVHGR&29,'
 p HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD PDQWHU VXD SRVLomR GH OLGHUDQoD DEVROXWD QRV PHUFDGRV HP TXH
DWXDO3DUDWDOD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHXPDKHDOWKWHFKHVWUDWpJLFDHDSOLFDGDHPQRVVRDPELHQWH
SRGHDJUHJDUYDORUSRUPHLRGDWHFQRORJLDGHGDGRVFRPRLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOSUHGLomRGHGDGRV
big data H RXWURV PRGHORV SHUPLWLQGR WRPDGDV GH GHFLV}HV EDVHDGDV HP GDGRV DQDOLVDGRV GH
IRUPDPDLVHILFLHQWHHSUHFLVD

$RORQJRGRDQRGHHGRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVFRQWLQXDUHPRVLQYHVWLQGRQDH[SDQVmRGDQRVVD
HVWUXWXUD H QR GHVHQYROYLPHQWR SHUPLWLQGR R FUHVFLPHQWR FRQWLQXDGR GD &RPSDQKLD GH IRUPD
RUJkQLFDHWDPEpPDWUDYpVGHDTXLVLo}HV

$&RPSDQKLDSUHWHQGHXWLOL]DURVUHFXUVRVOtTXLGRVSURYHQLHQWHVGDSDUFHODSULPiULDGHVXDRIHUWDS~EOLFD
LQLFLDO GH Do}HV DWXDOPHQWH HP FXUVR ³2IHUWD´  SDUD GDU FRQWLQXLGDGH H DFHOHUDU VXD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWR2VUHFXUVRVVHUmRXWLOL]DGRVSDUDYLDELOL]DUDTXLVLo}HVGHRXWURVSURYHGRUHVGHVHUYLoRVGH
VD~GHHPSUDoDVHVWUDWpJLFDVQR%UDVLOHVWDUWXSVHKHDOWKWHFKVTXHHQ[HUJDPRVDJUHJDUYDORUjQRVVD
RSHUDomR KRVSLWDODU $OpP GLVVR RV UHFXUVRV WDPEpP VHUmR XWLOL]DGRV SDUD SURVVHJXLU FRP QRVVR
FUHVFLPHQWRRUJkQLFRSRUPHLRGDFRQVWUXomRGHQRYRVKRVSLWDLVHQDDWLYDomRGHOHLWRVMiH[LVWHQWHV

$WDEHODDEDL[RUHVXPHRVSHUFHQWXDLVGDGHVWLQDomRGRVUHFXUVRVOtTXLGRVSURYHQLHQWHVGDSDUFHOD
SULPiULDGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD


'HVWLQDomR

([SDQVmRLQRUJkQLFDSRUPHLRGHDTXLVLo}HV
&XVWRVGHFRQVWUXomRGHQRYRVKRVSLWDLV
7RWDO

3HUFHQWXDO(VWLPDGRGRV
5HFXUVRV/tTXLGRV





$HIHWLYDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVFDSWDGRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGD2IHUWDGHSHQGHGHGLYHUVRV
IDWRUHVTXHD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHYLUmRDVHFRQFUHWL]DUGHQWUHDVTXDLVDVFRQGLo}HV
GHPHUFDGRHQWmRYLJHQWHVQDVTXDLVVHEDVHLDVXDVDQiOLVHVHVWLPDWLYDVHSHUVSHFWLYDVDWXDLV
VREUH HYHQWRV IXWXURV H WHQGrQFLDV $OWHUDo}HV QHVVHV H HP RXWURV IDWRUHV SRGHP REULJDU D
&RPSDQKLDDUHYHUDGHVWLQDomRGRVUHFXUVRVOtTXLGRVGD2IHUWDTXDQGRGHVXDHIHWLYDXWLOL]DomR
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1D KLSyWHVH GH VHUHP QHFHVViULRV UHFXUVRV DGLFLRQDLV D &RPSDQKLD SRGHUi HIHWXDU HPLVVmR GH
RXWURVYDORUHVPRELOLiULRVHRXHIHWXDUDFRQWUDWDomRGHOLQKDGHILQDQFLDPHQWRHRXGtYLGDMXQWRD
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRVTXDLVGHYHUmRVHUFRQWUDWDGRVWHQGRFRPRSULQFLSDOFULWpULRRPHQRUFXVWR
GHFDSLWDOSDUDD&RPSDQKLD

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos:

2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDVmRILQDQFLDGRVFRPUHFXUVRVSUySULRVGHFRUUHQWHVGHVXDJHUDomR
GHFDL[DHPUD]mRGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVDWLYLGDGHVEHPFRPRSRUPHLRGDFRQWUDWDomRGH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVRXPHGLDQWHDFDSWDomRGHUHFXUVRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRRXSUHYLVWRV

E  $TXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDU
PDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGR%DQFR

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDUHDOL]RX
LQYHVWLPHQWRVHPPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVKRVSLWDODUHVHQRYDVXQLGDGHV LPRELOL]DGRHDWLYRVGH
REUDV D H[HFXWDU  RV YDORUHV GH 5  PLOK}HV 5  PLOK}HV H 5  PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWHFRPDILQDOLGDGHGHPRGHUQL]DUHH[SDQGLURSDUTXHGD&RPSDQKLD

F  1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR


(i) Pesquisas em andamento

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRUHODFLRQDGDVDQRYRVSURGXWRV
HVHUYLoRV
(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRKiSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRX
VHUYLoRV

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRKiSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

(iv) Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRKiSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRX
VHUYLoRV
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2XWURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDUDPGHPDQHLUDUHOHYDQWHRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHTXH
QmRWHQKDPVLGRLGHQWLILFDGRVRXFRPHQWDGRVQRVGHPDLVLWHQVGHVWDVHomR
$QiOLVHGRV,PSDFWRVGD3DQGHPLDGR&29,'QRV1HJyFLRVGD&RPSDQKLD
1RILQDOGHD&29,'IRLGHWHFWDGDSHODSULPHLUDYH]HP:XKDQ&KLQD(PGHPDUoRGH
D2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFODURXD&29,'FRPRXPDSDQGHPLDHPGHFRUUrQFLD
GHVXDGLVVHPLQDomRJOREDO$SDQGHPLDGD&29,'UHVXOWRXHPLQFHUWH]DVPDFURHFRQ{PLFDV
YRODWLOLGDGHHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRPHUFDGRLQFOXLQGRQRVHWRUGD&RPSDQKLD(PUHVSRVWDj
SDQGHPLDGD&29,'PXLWRVJRYHUQRVLPSOHPHQWDUDPSROtWLFDVGHVWLQDGDVDLPSHGLURXUHWDUGDU
D SURSDJDomR GD &29,' LQFOXLQGR UHVWULo}HV j FLUFXODomR GH SHVVRDV H PHGLGDV GH
GLVWDQFLDPHQWRVRFLDOTXHDWpKRMHFRQWLQXDPHSRGHPFRQWLQXDUSRUXPSHUtRGRVLJQLILFDWLYR$OpP
GLVVR YiULRV SDtVHV TXH LQLFLDOPHQWH FRQVHJXLUDP FRQWURODU D WUDQVPLVVmR GD GRHQoD HVWmR
SDVVDQGR SRU XPD VHJXQGD H WHUFHLUD RQGDV GH FRQWiJLR R TXH SRGH UHVXOWDU HP UHVWULo}HV
DGLFLRQDLVjVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVHHPLQFHUWH]DSRUSHUtRGRVSURORQJDGRV
$ SDQGHPLD GD &29,' WDPEpP UHVXOWRX HP YRODWLOLGDGH VXEVWDQFLDO QRV PDLRUHV PHUFDGRV
ILQDQFHLURVHLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVQRPXQGRHQR%UDVLOLQFOXLQGRWD[DVGHFkPELRWD[DVGH
MXURVHVSUHDGVGHFUpGLWR3RUH[HPSORHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHDVQHJRFLDo}HV
QD%IRUDPLQWHUURPSLGDVSRUFLUFXLWEUHDNHUVRLWRYH]HVHPPDUoRGHHRYDORUGRVDWLYRVQD
EROVD IRL DIHWDGR DGYHUVDPHQWH $V SUHRFXSDo}HV GR PHUFDGR SRGHP UHVXOWDU HP GLPLQXLomR GD
OLTXLGH] H GR DFHVVR D ILQDQFLDPHQWRV QRV PHUFDGRV ORFDO H LQWHUQDFLRQDO R TXH SRGH DIHWDU D
&RPSDQKLDGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDPHQWHDGYHUVD
$V PHGLGDV DGRWDGDV SRU DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HP WRGR R PXQGR LQFOXLQGR R %UDVLO SDUD
HVWDELOL]DURVPHUFDGRVHDSRLDURFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDFRQWURODUR
DXPHQWRGDYRODWLOLGDGHRXHYLWDUUHGXo}HVVHYHUDVQDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDV$OpPGLVVRDVPHGLGDV
GHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOLPSRVWDVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSDUDFRQWURODUDSDQGHPLDGD&29,'
 FDXVDUDP UHGXomR DFHQWXDGD GDV DWLYLGDGHV GH HPSUHVDV HP GLYHUVRV VHWRUHV FRP RV TXDLV D
&RPSDQKLDID]QHJyFLRVLQFOXLQGRVHXVIRUQHFHGRUHV1R%UDVLOWDLVPHGLGDVIRUDPDSOLFDGDVGHPRGR
JHUDOQDVHVIHUDVHVWDGXDORXPXQLFLSDOHHVSHUDVHTXHGHWHUPLQDGRJUDXGHUHVWULo}HVSHUPDQHoDHP
YLJRU FRP D SRVVLELOLGDGH GH UHWRPDGD GH UHVWULo}HV DGLFLRQDLV QR IXWXUR SUy[LPR (VVDV SROtWLFDV H
PHGLGDVLPSDFWDUDPDFRQILDQoDHRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRUHRFRPSRUWDPHQWRGDSRSXODomR
HPJHUDOEHPFRPRDGHPDQGDSRUSURGXWRVHVHUYLoRV
$ SDQGHPLD QR %UDVLO SURYRFDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV DIHWRX GLYHUVRV VHWRUHV GD HFRQRPLD
LQFOXLQGRDiUHDGHVD~GHHD5HGH0DWHU'HLVHQGRTXHHVVHQRYRFHQiULRWXUEXOHQWRLPSDFWRXDV
GLYHUVDVUHJL}HVGR%UDVLOHPWHPSRVHPDJQLWXGHVGLIHUHQWHV1R%UDVLODGLVVHPLQDomRGRQRYR
FRURQDYtUXVDWLQJLXSDWDPDUHVHOHYDGRVHPMXOKRHDJRVWRGHHGHSRLVFRPXPDVHJXQGDRQGD
GHVGH GH]HPEUR GH  DWp PHDGRV GH PDUoR GH  1R (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV H HP
HVSHFtILFRQD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH%HOR+RUL]RQWH 50%+ DFULVHVHDFHQWXRXGHPDQHLUDPDLV
IRUWHFRPPDLRUQ~PHURGHQRWLILFDomRGLiULDGHQRYRVFDVRVDSDUWLUGHMXQKRHMXOKRDWpILQDOGH
DJRVWRGHUHWRPDQGRQRYDPHQWHSDUDSDWDPDUHVPDLVHOHYDGRVHPGH]HPEURGHDWp
MDQHLURGH(PPDUoRGHRQ~PHURGHFDVRVLQLFLRXXPDUHWRPDGDSDUDQtYHLVDOWRVGH
FRQWDPLQDomR (P YLUWXGH GDV LQFHUWH]DV GD SRSXODomR H FRPXQLGDGH FLHQWtILFD UHODFLRQDGDV DR
FRURQDYtUXV GR QRYR FRPSRUWDPHQWR KXPDQR HP UHVSRVWD j SDQGHPLD GDV PHGLGDV GH
GLVWDQFLDPHQWRVRFLDOWRPDGDVSHORVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVHGRFDQFHODPHQWRGHSURFHGLPHQWRV
HOHWLYRVWLYHPRVXPPDLRULPSDFWRQRIOX[RGHSHVVRDVQRKRVSLWDOORJRQRLQtFLRGDSDQGHPLDQR
%UDVLO H SRUWDQWR QD UHFHLWD SULQFLSDOPHQWH HP DEULO GH  ,PSDFWR TXH D SDUWLU GRV PHVHV
VHJXLQWHV IRL VH UHJXODUL]DQGR JUDGDWLYDPHQWH FRP D UHWRPDGD GRV SURFHGLPHQWRV HOHWLYRV H
QRUPDOL]DomRGRFRPSRUWDPHQWRKXPDQR
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1RVPHVHVGHGH]HPEURGHHMDQHLURGHDSDQGHPLDYROWRXGHIRUPDEDVWDQWHDFHQWXDGD
QD 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GH %HOR +RUL]RQWH ID]HQGR GLYHUVRV KRVSLWDLV QD FDSLWDO DWLQJLUHP VXD
RFXSDomR Pi[LPD R PHVPR TXH YROWRX D RFRUUHU HP PDUoR GH  2 +RVSLWDO 0DWHU 'HL
SHUFHEHQGR R DXPHQWR GD GHPDQGD FRQVHJXLX ID]HU RV DMXVWHV RSHUDFLRQDLV QHFHVViULRV SDUD
FRQVHJXLUDEVRUYHUHVVHIOX[R(PQHQKXPPRPHQWRQDQRVVDKLVWyULDWLYHPRVTXHIHFKDUQRVVDV
SRUWDVGHYLGRDRDXPHQWRGHIOX[RGHSDFLHQWHV
&RPRSDUWHGHVVHVSDFLHQWHVQmRSRVVXLSODQRVGHVD~GHFRPRSHUDGRUDVFUHGHQFLDGDVDR0DWHU
'HL HVVH IRL XP GRV PRWLYRV SHOR TXDO R SHUFHQWXDO GH SDFLHQWHV SDUWLFXODUHV DXPHQWRX
VLJQLILFDWLYDPHQWH GH  SDUD  7DO DXPHQWR WDPEpP IRL IUXWR GH XPD PHOKRU JHVWmR GR
DFRPSDQKDPHQWRGRVSDFLHQWHVSDUWLFXODUHVGHVGHRSHGLGRGHRUoDPHQWR1RH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHGDUHFHLWDGR0DWHU'HLIRLSURYHQLHQWHGHFOLHQWHVSDUWLFXODUHVR
TXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWRGHGRYDORUGRH[HUFtFLRDQWHULRU
$OpP GLVVR HQWUH RXWURV IDWRUHV UHVVDOWDPRV TXH HPERUD RV HVIRUoRV GH YDFLQDomR Mi WHQKDP
FRPHoDGR QD 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GH %HOR +RUL]RQWH D YHORFLGDGH GR JRYHUQR EUDVLOHLUR QD
DTXLVLomR GH YDFLQDV EHP FRPR GH LQVXPRV SDUD D IDEULFDomR GH YDFLQDV WHP VLGR IRUWHPHQWH
FULWLFDGD QR %UDVLO H QR H[WHULRU 1HVVH VHQWLGR QmR p SRVVtYHO SUHYHU TXDQWR WHPSR OHYDUi D
HVWDELOL]DomRGDSDQGHPLDQDVQRVVDVUHJL}HVGHDWXDomRSRLVGHSHQGHPGRGHVHPSHQKRHGRV
UHVXOWDGRVDVHUHPDOFDQoDGRVSHODVSROtWLFDVGHVD~GHS~EOLFD
Impactos na Situação Financeira e nos Resultados da Companhia
$&RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R FDQFHODPHQWR GRV SURFHGLPHQWRV HOHWLYRV UHFHLR GD SRSXODomR HP
JHUDOGHPDQWHUFRQWDWRSUy[LPRFRPLQGLYtGXRVLQIHFWDGRVSHOR&29,'DOLDGRDVPHGLGDVGH
GLVWDQFLDPHQWRVRFLDODGRWDGDVGHVGHPDUoRGHIRUDPUHVSRQViYHLVSHODUHGXomRGRYROXPH
GH DWHQGLPHQWRV HP VHXV HVWDEHOHFLPHQWRV GH VD~GH D SDUWLU GH PDUoR GH  QRWDGDPHQWH
VHUYLoRV GH VD~GH FRP PDLRU YDORU DJUHJDGR FRPR DV FLUXUJLDV HOHWLYDV DWHQGLPHQWRV GH
HPHUJrQFLDHH[DPHVODERUDWRULDLVGHDQiOLVHVFOtQLFDVHGHLPDJHP
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDWHQGHXYLDSURQWRVRFRUURH
DPEXODWyULRDSUR[LPDGDPHQWHPLOSDFLHQWHVXPDUHGXomRGHHPUHODomRDRH[HUFtFLR
VRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH(QWUHGHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
SDFLHQWHV IL]HUDP WHVWHV VHQGR TXH  IRUDP WHVWDGRV SRVLWLYRV UHSUHVHQWDQGR XP tQGLFH GH
SRVLWLYLGDGHGH
'XUDQWHRDQRGHRWHPSRGHSHUPDQrQFLDPpGLRQRVOHLWRVGRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDIRLGH
DRSDVVRTXHQRDQRGHIRLGHGLDV&RQVLGHUDQGRDSHQDVDVLQWHUQDo}HVUHDOL]DGDVHQWUHGH
MDQHLURDGHGH]HPEURGHGHSDFLHQWHVFRPPDQLIHVWDo}HVGR&29,'DPHGLDQDGRWHPSRGH
SHUPDQrQFLDQRVOHLWRVGRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDIRLGHGLDV
(PGHGH]HPEURGHWtQKDPRVSDFLHQWHVLQWHUQDGRVQDDODHVSHFLILFDSDUDRWUDWDPHQWR
GRFRURQDYtUXVGRVTXDLVHVWDYDPLQIHFWDGRVSHOR&29,'HFRPVXVSHLWDGHLQIHFomR'RV
HVWDYDPQRFHQWURGHWUDWDPHQWRLQWHQVLYR
$GLFLRQDOPHQWHDSDQGHPLDRFDVLRQDGDSHORQRYRFRURQDYtUXVRFDVLRQRXXPGHVEDODQFHDPHQWRQD
UHODomRRIHUWDHGHPDQGDGHYiULRVLWHQVDPSODPHQWHXWLOL]DGRVQDRSHUDomRKRVSLWDODUFDXVDQGRR
DXPHQWRQRVYDORUHVXQLWiULRVFRPRSRUH[HPSORGRVHTXLSDPHQWRVGHSURWHomRLQGLYLGXDOTXH
WDPEpP VH WRUQDUDP DLQGD PDLV XWLOL]DGRV LQWHUQDPHQWH $OpP GLVVR SDUD FRQVHJXLU DWHQGHU GH
IRUPDHILFLHQWHDVIOXWXDo}HVGHGHPDQGDDRORQJRGRDQRQRVVRFXVWRFRPSHVVRDODXPHQWRX
6HQGRDVVLPQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHWLYHPRVXPFXVWRWRWDOGH
5PLOK}HVPDLRUTXHRGRH[HUFtFLRDQWHULRU
&RPRUHVXOWDGRROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHIRLGH5PLOK}HVRXLQIHULRUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH
$&RPSDQKLDWDPEpPDYDOLRXHSHUPDQHFHPRQLWRUDQGRWRGRVRVSRVVtYHLVLPSDFWRVGDSDQGHPLD
QDV HVWLPDWLYDV H SHUGDV GH YDORU MXVWR H impairment GH VHXV DWLYRV EHP FRPR RV ULVFRV
UHODFLRQDGRV DRV VHXV LQYHVWLPHQWRV FUpGLWR MXURV FkPELR SUHoR GH Do}HV FRWDV GH IXQGRV GH
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LQYHVWLPHQWR H DUUHQGDPHQWRV WRGRV GHVFULWRV QDV UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH(QWUHWDQWRD&RPSDQKLDQmRWHPDH[SHFWDWLYDGHQRYRVLPSDFWRVUHOHYDQWHV
UHODFLRQDGRVjSDQGHPLDGR&29,'DLQGDQmRUHFRQKHFLGRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
UHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDSHVDUGHQmRSRGHUPRVSUHYHU
LVVRFRPVHJXUDQoD
$&RPSDQKLDWDPEpPUHYLVRXRVWHVWHVGHUHFXSHUDELOLGDGHGHVHXVDWLYRVUHOHYDQWHVHPGH
GH]HPEURGHWHQGRHPYLVWDRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'HPVHXV
QHJyFLRV H QmR LGHQWLILFRX D QHFHVVLGDGH GH UHFRQKHFLPHQWR GH SHUGD HP VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRUHIHULGRH[HUFtFLRVRFLDO
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD DGRWRX D SRVWHUJDomR GR UHFROKLPHQWR GH 3,6 H &2),16 H
SDUFHODPHQWRVWULEXWiULRVHPFRQIRUPLGDGHFRPD3RUWDULD0(QGHGHDEULOGH3RUWDULD
0(QGHGHMXQKRGHH3RUWDULD0(QGHGHPDLRGHUHVSHFWLYDPHQWH
SXEOLFDGDVSHOR0LQLVWpULRGD(FRQRPLDSDUDDX[tOLRHFRQ{PLFRHILQDQFHLURQRVHIHLWRVGDSDQGHPLD
GR&29,'$&RPSDQKLDSRVWHUJRXWDPEpPRUHFROKLPHQWRGR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR
6RFLDODWUDYpVGR0DQGDGRGH6HJXUDQoD&ROHWLYRLPSHWUDGRSHOR6LQGLFDWRGRV+RVSLWDLV&OtQLFDV
H &DVDV GH 6D~GH GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV R TXDO D &RPSDQKLD p DVVRFLDGD 2 0DQGDGR
SRVWHUJD R SDJDPHQWR GHVWHV LPSRVWRV HP  GLDV GXUDQWH R SHUtRGR GH FDODPLGDGH S~EOLFD GR
(VWDGRGH0LQDVGH*HUDLV
Medidas Adotadas em decorrência do COVID-19
'HVGHPDUoRGHD&RPSDQKLDPRQLWRUDGLDULDPHQWHDHYROXomRGDSDQGHPLDGR&29,'H
RLPSDFWRHPVHXVQHJyFLRVWHQGRGHVHQYROYLGRXPSODQRHVWUDWpJLFRHVSHFtILFRFRP
L

D FULDomR GH XP FRPLWr GH JHVWmR GH FULVH FRPSRVWR SRU PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGLUHWRUHVVXSHULQWHQGHQWHVHJHVWRUHVGHiUHDVFKDYHGD&RPSDQKLD

LL 

GHVHQYROYHX HP FRQMXQWR FRP XPD +HDOWKWHFK XPD IHUUDPHQWD GH SUHGLomR GH
RFXSDomR GH OHLWRV H XWLOL]DomR GH UHFXUVRV PDWHULDLV H KXPDQRV EXVFDQGR JDUDQWLU
VHJXUDQoDDVVLVWHQFLDOHSUHYLVLELOLGDGHGHFXVWRV

LLL 

DDGRomRGHWRGDVDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDJDUDQWLUDVD~GHHREHPHVWDUGRV
SDFLHQWHV HPSUHJDGRV FRODERUDGRUHV H WRGRV TXH WUDQVLWDP QD HVWUXWXUD GD
&RPSDQKLD $V PHGLGDV LQFOXHP D FULDomR GH IOX[RV H SURWRFRORV GH DWHQGLPHQWRV
HVSHFtILFRVSDUDSDFLHQWHVFRPVLQWRPDVGH&29,'DVHJUHJDomRGHDODVHPVHXV
KRVSLWDLVSDUDWUDWDPHQWRGHWDLVSDFLHQWHVWUHLQDPHQWRVGHFDSDFLWDomRHVHJXUDQoD
FRPRSDUDPHQWDomRHGHVSDUDPHQWDomRGRVHTXLSDPHQWRVGHSURWHomRLQGLYLGXDLVH
PDQXVHLR GH SDFLHQWHV LQIHFWDGRV FRP R &29,' HVSHFLDOPHQWH D PpGLFRV H
SURILVVLRQDLVGHVD~GHQmRPpGLFRV

LY 

D HOHYDomR GRV QtYHLV GH HVWRTXH GH PDWHULDLV H PHGLFDPHQWRV SDUD GHWHFomR H
WUDWDPHQWRGHSDFLHQWHVFRP&29,'HGHHTXLSDPHQWRVGHSURWHomRLQGLYLGXDO

Y

DFULDomRGHEDUUHLUDVVDQLWiULDVHUHGXomRGDFDSDFLGDGHHPORFDLVGHFRQWDWRSUy[LPR
FRPRHOHYDGRUHVODQFKRQHWHVUHIHLWyULRVHQWUHRXWURV

YL 

DGLYXOJDomRSHULyGLFDGHPHGLGDVDGRWDGDVLQWHUQDPHQWHjLQIUDHVWUXWXUDGRKRVSLWDOH
PHGLGDV GH SUHYHQomR GD FRQWDPLQDomR GR &29,' SDUD FRQKHFLPHQWR H
FRQVFLHQWL]DomRGHWRGDDUHGHGR0DWHU'HL

YLL  D DGRomR GH XPD SODWDIRUPD GH WHOHPHGLFLQD SDUD SHUPLWLU D FRQWLQXLGDGH DRV
DWHQGLPHQWRVPpGLFRV
YLLL  DXODVHWUHLQDPHQWRVFRPHVSHFLDOLVWDVSDUDVXSRUWHSVLFROyJLFRDRVFRODERUDGRUHV
L[ 

R GHVHQYROYLPHQWR GH XPD SODWDIRUPD GH FRPXQLFDomR SRU YtGHR FRQIHUrQFLD SDUD
SHUPLWLUSDFLHQWHVLQWHUQDGRVFRP&29,'FRQYHUVDUHPFRPSHVVRDVSUy[LPDVTXH
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QmRSRGLDPYLVLWDU
[

FULRXIOX[RVHVSHFLDLVSDUDDFRQWUDWDomRGHSURILVVLRQDLVGHVD~GHSUDDEHUWXUDGHQRYD
OHLWRVFRPRREMHWLYRGHDWHQGHUDGHPDQGDFUHVFHQWHGD&RYLGQRILQDOGRH[HUFtFLRGH


[L 

DQHJRFLDomRFRPVHXVILQDQFLDGRUHVGDSRVWHUJDomRGHSDJDPHQWRGHSDUFHODVGRV
ILQDQFLDPHQWRVDILPGHDOLYLDUDSUHVVmRQRIOX[RGHFDL[D

[LL  LPSODQWRXRVLVWHPDGH'ULYH7KUXGHYDFLQDVHH[DPHVSDUDSHUPLWLURSDFLHQWHUHDOL]DU
VHXDWHQGLPHQWRVHPWHUDQHFHVVLGDGHGHHQWUDUQRKRVSLWDO
[LLL  DGRomR GR UHJLPH GH home office SDUD HPSUHJDGRV GD iUHD DGPLQLVWUDWLYD GD
&RPSDQKLDH
[LY  GHVHQYROYHXRSDLQHO&29,'TXHUH~QHGDWDDQDO\WLFVHGDWDYL]XDOL]DWLRQSHUPLWLQGR
WRPDGDVGHGHFLV}HVUiSLGDVHDVVHUWLYDV2SDLQHOYLDELOL]DRPRQLWRUDPHQWRHPWHPSR
UHDO GD VD~GH GH VHXV FRODERUDGRUHV H tQGLFHV GH DEVHQWHtVPR SRVVLELOLWDQGR R
SODQHMDPHQWRGDIRUoDGHWUDEDOKR(VWHSDLQHOWDPEpPIRLSUHPLDGRQRPHVPRHYHQWR
GD&21$+3HQWUHRVPHOKRUHVQD&DWHJRULD*HVWmRSRUSHUPLWLUDUHGXomR
SDUDGLDVGHPpGLDGHDIDVWDPHQWRGRVFDVRVVXVSHLWRVSRVVLELOLWDQGRRUHWRUQR
PDLVUiSLGRGRFRODERUDGRUHJHUDQGRXPDUHGXomRVLJQLILFDQWHHPFRPSDUDomRDRV
GLDVSDGURQL]DGRVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GH(VVDUHGXomRGHGLDVQmRVyJHURX
XPDHFRQRPLDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOKmRDWpDJRVWRPDVJDUDQWLXTXH
R 0DWHU 'HL PDQWLYHVVH D IRUoD GH WUDEDOKR VXILFLHQWH SDUD FRQWLQXDU RIHUHFHQGR R
VHUYLoR GD PDLV DOWD TXDOLGDGH DWp PHVPR GXUDQWH RV SHUtRGRV PDLV FUtWLFRV GD
SDQGHPLD
$GLFLRQDOPHQWHDHVVDVPHGLGDVD&RPSDQKLDWDPEpPHQYLGRXHVIRUoRVHPIDYRUGDVRFLHGDGH
TXHLQFOXtUDP
 DGLVSRQLELOL]DomRGHDQGDUHVH[FOXVLYRVQR+RVSLWDO0DWHU'HL%HWLP&RQWDJHPSDUDD
LPSODQWDomRGHOHLWRVGH&7,GR+RVSLWDOGH&DPSDQKDGR(VWDGRSDUDSDFLHQWHVFRP
&29,'
 DVVHVVRULDWpFQLFDHPSURMHWRVGHUHVSLUDGRUHVIRUQHFHQGRHVWUXWXUDHFRQKHFLPHQWRSDUD
GHVHQYROYHUUHVSLUDGRUHVFRPGRLVIDEULFDQWHV$X/7HFKH7DFRP2UHVXOWDGRGHVWH~OWLPR
IRL SUHPLDGR QR &RQJUHVVR 1DFLRQDO GRV +RVSLWDLV 3ULYDGRV  &21$+3  HQWUH RV 
PHOKRUHVGD&DWHJRULD$VVLVWrQFLD
 DSRLRX DV FDPSDQKDV GH FRPSUDV GH (3,V HTXLSDPHQWRV GH SURWHomR LQGLYLGXDO  GR
6LQGXVFRP H GR 0RYLPHQWR 'LDV 0HOKRUHV DWXDQGR QD QHJRFLDomR H FRPSUD FRP RV
IRUQHFHGRUHV JDUDQWLQGR RWLPL]DomR GRV UHFXUVRV SRU PHLR GH PHOKRUHV SUHoRV H
TXDOLGDGHV
 IH] XPD SDUFHULD FRP D 9DOH TXH GLVSRQLELOL]RX 86'  ELOKmR SDUD LQYHVWLPHQWRV HP
LQLFLDWLYDVGHHPSUHVDVHVWDUWXSVQRFRPEDWHj&29,'$ 5HGH0DWHU'HLDWXRXQD
OLGHUDQoD PpGLFRFLHQWtILFR QD GHILQLomR GRV GHVDILRV UHOHYDQWHV H FULWpULRV WpFQLFRV GH
DYDOLDomRGDVSURSRVWDVH
 DSRLRXILQDQFHLUDPHQWHR0RYLPHQWRHVWtPXORGH0LQDV*HUDLV
$LQGD UHIHUHQWH DR &29,' D &RPSDQKLD VH SUHRFXSD FRP VHXV FRODERUDGRUHV JDUDQWLQGR
OLFHQoDWHPSRUiULDUHPXQHUDGDSDUDRVJUXSRVGHDOWRULVFRHLPSODQWRXPHGLGDVGHIOH[LELOL]DomR
FRPRKRPHRIILFH
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
YHMDLWHP±$H[WHQVmRGDSDQGHPLDGH&29,'DSHUFHSomRGHVHXVHIHLWRVRXDIRUPD
SHODTXDOWDOSDQGHPLDLPSDFWDUiRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURV
TXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLVSRGHQGRUHVXOWDUHPXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD
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&RPSDQKLD H VXD FDSDFLGDGH GH FRQWLQXDU RSHUDQGR VHXV QHJyFLRV H LWHP  ± 2 VXUWR GH
GRHQoDVWUDQVPLVVtYHLVHPWRGRRPXQGRSRGHOHYDUDXPDPDLRUYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
JOREDOHUHVXOWDUHPSUHVVmRQHJDWLYDVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHTXDOTXHUVXUWRGHWDLVGRHQoDV
QR%UDVLOSRGHDIHWDUGLUHWDPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGHVXDV
RSHUDo}HVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QDGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVQHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD p IDFXOWDWLYD GHVGH TXH D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QmR WHQKD
GLYXOJDGR SURMHo}HV H HVWLPDWLYDV $VVLP WHQGR HP YLVWD TXH QmR IRUDP GLYXOJDGDV SURMHo}HV H
HVWLPDWLYDVDWpRPRPHQWRDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLUDV 
UHODFLRQDGDVDRVQHJyFLRVRXDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&901DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVQHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD p IDFXOWDWLYD GHVGH TXH D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QmR WHQKD
GLYXOJDGR SURMHo}HV H HVWLPDWLYDV $VVLP WHQGR HP YLVWD TXH QmR IRUDP GLYXOJDGDV SURMHo}HV H
HVWLPDWLYDVDWpRPRPHQWRDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLUDV 
UHODFLRQDGDVDRVQHJyFLRVRXDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D
$WULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VH UHSRUWDP DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQGLFDQGR L VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR
SUySULRLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomR
HFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHVUHJLPHQWRVORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGH
HVVHV GRFXPHQWRV SRGHP VHU FRQVXOWDGRV LLVH R HPLVVRU SRVVXL FRPLWr GH DXGLWRULD
HVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDVSULQFLSDLVDWULEXLo}HVIRUPDGHIXQFLRQDPHQWR
H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD UHJXODPHQWDomR HPLWLGD SHOD &90 D UHVSHLWR GR
DVVXQWR LLL GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH LQGLFDQGR VH R HPLVVRU SRVVXL XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV GH
H[WUDDXGLWRULDFRPRDXGLWRU
$ HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD p FRQVWLWXtGD SRU L  &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL 
'LUHWRULDH LLL &RQVHOKR)LVFDOQmRSHUPDQHQWHDOpPGR&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXWiULRRV
TXDLVSRVVXHPDVDWULEXLo}HVLQGLFDGDVDEDL[R
&216(/+2'($'0,1,675$d2
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR VHWH HQRPi[LPR
 GR]H PHPEURVVHPVXSOHQWHVWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWR
XQLILFDGRGH GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR DSURYDGR HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGH2UHJLPHQWRHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQR
VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD ULPDWHUGHLFRPEU  QR VLWH GD &90
ZZZJRYEUFYP HQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXH
IRU PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR
FRQVHOKR GHDGPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGDQD DVVHPEOHLD JHUDO
TXH RV HOHJHU 6HUi FRQVLGHUDGR FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH DTXHOH FRQVHOKHLUR TXH DWHQGHU DRV
UHTXLVLWRV SUHYLVWRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR
³5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR´H³%´UHVSHFWLYDPHQWH SDUDWDO RXQRUPDTXHYLHUDVXEVWLWXLU
R 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR  7DPEpP VHUi mR  FRQVLGHUDGR V  FRPR LQGHSHQGHQWH V  R V 
FRQVHOKHLUR V HOHLWR V PHGLDQWHIDFXOGDGHSUHYLVWDSHORDUWLJRSDUiJUDIRVHGD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV VHP SUHMXt]R GD GHILQLomR FRQVWDQWH GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD QD KLSyWHVH GH KDYHU DFLRQLVWD FRQWURODGRU 4XDQGR HP GHFRUUrQFLD GR FiOFXOR GR
SHUFHQWXDOUHIHULGRDFLPDRUHVXOWDGRJHUDUXPQ~PHURIUDFLRQiULRD&RPSDQKLDGHYHSURFHGHUDR
DUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHPWHUUHSXWDomRLOLEDGDQmRSRGHQGRVHUHOHLWRV
VDOYRPHGLDQWHGLVSHQVDH[SUHVVDGD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUHPDTXHOHVTXH L RFXSDUHP
FDUJRV HP VRFLHGDGHV FRQVLGHUDGDV FRQFRUUHQWHV GD &RPSDQKLD RX LL  SRVVXtUHP RX
UHSUHVHQWDUHPLQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHVFRPD&RPSDQKLD1mRSRGHUiVHUH[HUFLGRRGLUHLWRGHYRWR
SHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFDVRVHFRQILJXUHPSRVWHULRUPHQWHRVIDWRUHVGH
LPSHGLPHQWRLQGLFDGRVQHVWHSDUiJUDIR2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRSRGHUmR
WHUDFHVVRDLQIRUPDo}HVRXSDUWLFLSDUGHUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHODFLRQDGDVD
DVVXQWRV VREUH RV TXDLV WHQKDP RX UHSUHVHQWHP LQWHUHVVHV FRQIOLWDQWHV FRP RV GD &RPSDQKLD
ILFDQGRH[SUHVVDPHQWHYHGDGRRH[HUFtFLRGRVHXGLUHLWRGHYRWRQHVVDVVLWXDo}HV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUi XP 3UHVLGHQWHH XP 9LFH3UHVLGHQWHTXHVHUmRHOHLWRV
SHODPDLRULDDEVROXWDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVQDSULPHLUDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
TXHRFRUUHULPHGLDWDPHQWHDSyVDSRVVHGHWDLVPHPEURVRXVHPSUHTXHRFRUUHUYDFkQFLDQDTXHOHV
FDUJRV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHXQLUVHiDFDGD WUrV PHVHVHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUH
TXHFRQYRFDGRSHORVHX3UHVLGHQWH9LFH3UHVLGHQWHRXSRUTXDLVTXHU WUrV GHVHXVPHPEURV
PHGLDQWHQRWLILFDomRHVFULWDHQWUHJXHFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH VHWH GLDVFRQWHQGRDGDWD
KRUiULRHDSDXWDGRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRV
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6HPSUHMXt]RGDVGHPDLVFRPSHWrQFLDVSUHYLVWDVHPOHLFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D
IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVHDVGLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHQR
TXH VH UHIHUH D SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWRV ILQDQFHLURV JHVWmR GH FDSLWDO KXPDQR UHPXQHUDomR H
EHQHItFLRVHRXWUDVSROtWLFDVIXQFLRQDLV
E
HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHIL[DUOKHVDVDWULEXLo}HVREVHUYDGRR(VWDWXWR
6RFLDO
F
GHOLEHUDUVREUHDDOWHUDomRGRQ~PHURGHPHPEURVQDFRPSRVLomRRXIRUPDGHQRPHDomR
GD'LUHWRULD([HFXWLYDREVHUYDGRVRVWHUPRVGHVWH(VWDWXWR6RFLDOEHPFRPRDSURYDUDFULDomRGH
FRPLWrVWpFQLFRVRXFRQVXOWLYRV
G

DYDOLDUDSURYDUHDFRPSDQKDURSODQRHVWUDWpJLFRSURSRVWRSHOD'LUHWRULD([HFXWLYD

H
ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV 'LUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLDVHXVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVHTXDLVTXHURXWURVDWRVSRGHQGRVROLFLWDUWDLVGRFXPHQWRV
j&RPSDQKLD
I

FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLRXTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWH

J
VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDVGHDXPHQWRGHFDSLWDODFLPDGROLPLWHGRFDSLWDO
DXWRUL]DGRRXFRPLQWHJUDOL]DomRHPEHQVEHPFRPRGHUHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDO
K
PDQLIHVWDUVH VREUH R UHODWyULR H DV FRQWDV GD 'LUHWRULD ([HFXWLYD EHP FRPR VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRTXHGHYHUmRVHUVXEPHWLGDVj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD
L

GHOLEHUDUVREUHDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVDDGPLQLVWUDGRUHV

M
DSURYDUDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDREVHUYDGDDVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRV
GHORQJRSUD]R
N
DXWRUL]DU D DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH EHQV GR DWLYR SHUPDQHQWH GD &RPSDQKLD D
FRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVDSUHVWDomRGHJDUDQWLDVDREULJDo}HVGHWHUFHLURVHDFHOHEUDomRGH
FRQWUDWRVHPYDORUHVVXSHULRUHVD FLQFRSRUFHQWR GRYDORUGRVHXSDWULP{QLROtTXLGRDSXUDGR
FRQIRUPH~OWLPDGHPRQVWUDomRILQDQFHLUDGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLD
O
DSURYDU FRQWUDWRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV D VHUHP ILUPDGRV SHOD &RPSDQKLD RX
RXWURV WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV UHSUHVHQWDWLYRV GH GtYLGD LQFOXLQGR VHP OLPLWDomR QRWDV
SURPLVVyULDV H bonds  HP YDORUHV QRPLQDLV VXSHULRUHV D  FLQFR SRU FHQWR  GR YDORU GR VHX
SDWULP{QLROtTXLGRDSXUDGRFRQIRUPH~OWLPDGHPRQVWUDomRILQDQFHLUDGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLD
P

HVFROKHUHGHVWLWXLUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD

Q

GHOLEHUDUVREUHRVDVVXQWRVTXHOKHIRUHPVXEPHWLGRVSHOD'LUHWRULD([HFXWLYD

R
SURSRUjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDODGHVWLQDomRDVHUGDGDDRVDOGRUHPDQHVFHQWH
GRVOXFURVGHFDGDH[HUFtFLR
S
GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR FRORFDomR SUHoR H FRQGLo}HV GH LQWHJUDOL]DomR GH Do}HV
GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV RUGLQiULDV H E{QXV GH VXEVFULomR QRV OLPLWHV GR FDSLWDO
DXWRUL]DGRFRQIRUPHGLVSRVWRQR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOLQFOXVLYHVHPOLPLWDomRSDUDID]HU
IUHQWHDRH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVQRVWHUPRVGHVWH(VWDWXWR6RFLDO
T 
GHOLEHUDU QRV WHUPRV GDFRPSHWrQFLDDWULEXtGD SHOR DUWLJR GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVFRQYHUVtYHLV HPFDVRGHREWHQomRGRUHJLVWURGH
FRPSDQKLD DEHUWD GD &RPSDQKLD  RX QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV R PRGR GH VXEVFULomR RX
FRORFDomRHRWLSRGDVGHErQWXUHVDVHUHPHPLWLGDVVXDUHPXQHUDomRFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR
GRVMXURVSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHSUrPLRGHUHHPEROVRGDVGHErQWXUHVVHKRXYHU
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U GHOLEHUDUVREUHDDTXLVLomRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSDUDHIHLWRGHFDQFHODPHQWRRX
SHUPDQrQFLD HP WHVRXUDULD EHP FRPR VREUH VXD UHYHQGD UHFRORFDomR QR PHUFDGR RX
FDQFHODPHQWRREVHUYDGDVDVQRUPDVHGLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV
V  GHFODUDU GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV H LQWHUFDODUHV EHP FRPR MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR QRV
WHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHGHPDLVOHLVDSOLFiYHLV
W  GLVSRU D UHVSHLWR GD RUGHP GH VHXV WUDEDOKRV H HVWDEHOHFHU DV QRUPDV UHJLPHQWDLV GH VHX
IXQFLRQDPHQWRREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVGHVWH(VWDWXWR6RFLDO
X  GLVWULEXLU HQWUH RV &RQVHOKHLURV H 'LUHWRUHV LQGLYLGXDOPHQWH D SDUFHOD GD UHPXQHUDomR DQXDO
JOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVIL[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
Y PDQLIHVWDUVHIDYRUiYHORXFRQWUDULDPHQWHDUHVSHLWRGHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
Do}HV TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH SDUHFHU SUpYLR
IXQGDPHQWDGR GLYXOJDGR HP DWp  TXLQ]H  GLDV GD SXEOLFDomR GR HGLWDO GD RIHUWD S~EOLFD GH
DTXLVLomR GH Do}HV TXH GHYHUi DERUGDU QR PtQLPR L  D FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD RIHUWD
S~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVHHP
UHODomRjOLTXLGH]GRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDWLWXODULGDGH LL DVUHSHUFXVV}HVGDRIHUWDS~EOLFD
GHDTXLVLomRGHDo}HVVREUHRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD LLL RVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHOR
RIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLD LY RXWURVSRQWRVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDU
SHUWLQHQWHVEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVH[LJLGDVSHODVUHJUDVDSOLFiYHLV
Z  DSURYDU HRX PRGLILFDU D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD EHP
GHOLEHUDUVREUHDVVHJXLQWHVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHPYDORUHVVXSHULRUHVD XP
SRU FHQWR  GR YDORU GR VHX SDWULP{QLR OtTXLGR DSXUDGR FRQIRUPH ~OWLPD GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD
GLYXOJDGD SHOD &RPSDQKLD L  D SUHVWDomR GH JDUDQWLDV SHOD &RPSDQKLD HP IDYRU GH VXDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDVH LL DQHJRFLDomRFHOHEUDomRRXDOWHUDomRGHFRQWUDWRGHTXDOTXHUHVSpFLH
RXYDORUHQWUHD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDVGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGHVRFLHGDGHVLQWHUSRVWDV
RXDLQGDVRFLHGDGHVGHTXHSDUWLFLSHPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
[  DSURYDU D FULDomR H H[WLQomR GH VXEVLGLiULDV H FRQWURODGDV H D SDUWLFLSDomR GD &RPSDQKLD QR
FDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVQR3DtVHQRH[WHULRUUHVVDOYDGRHQWUHWDQWRTXHDFULDomRGHILOLDLVGD
&RPSDQKLDVHUiGHFRPSHWrQFLDGD'LUHWRULD([HFXWLYDH
\ UHVROYHURVFDVRVRPLVVRVQHVWH(VWDWXWR6RFLDOHH[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHDOHLRXR(VWDWXWR
6RFLDOQmRFRQILUDPDRXWURyUJmRGD&RPSDQKLD
&RPSHWHDR3UHVLGHQWHRXQDDXVrQFLDGHVWHDR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RXDLQGDDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUHVWHVGHVLJQDGRUHSUHVHQWDUR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
&20,7Ç6(&20,66®(6
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRPLWrVRXFRPLVV}HVHVWDWXWiULRVFRQWXGRQRVWHUPRVGRVHX(VWDWXWR
6RFLDOFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFULDomRGRVUHIHULGRVyUJmRVGHDVVHVVRUDPHQWR
FRPSHWLQGROKH DLQGD GHILQLU UHJUDV VREUH FRPSRVLomR SUD]R GH JHVWmR UHPXQHUDomR H
IXQFLRQDPHQWR
&RPLWrGH$XGLWRULD
(PUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GHOLEHUDUDPDFULDomRGRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULD &RPLWrGH$XGLWRULD LQGLFDUDPRVHXIXWXUR
FRRUGHQDGRUHDSURYDUDPVHXUHJLPHQWR2&RPLWrVHUiLQVWDXUDGRHLQLFLDUiVHXVWUDEDOKRVWmRORJR
RV GHPDLV PHPEURV VHMDP HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2 &RPLWr GH $XGLWRULD p XP
yUJmRQmRHVWDWXWiULRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHP
VHUHSRUWDDWXDQGRFRPLQGHSHQGrQFLDHPUHODomRj'LUHWRULD2UHJLPHQWRHVWiGLVSRQtYHOSDUD
FRQVXOWDQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULPDWHUGHLFRPEU QRVLWHGD&90
ZZZJRYEUFYP HQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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2V REMHWLYRV GR &RPLWr GH $XGLWRULD VmR DYDOLDU FRQWLQXDPHQWH RV VLVWHPDV GH LGHQWLILFDomR GH
ULVFRVGHFRQIRUPLGDGHHRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDPRQLWRUDQGRDVH[SRVLo}HVGHULVFR
HDDGHTXDomRjSDGU}HVQRUPDWLYRVHGHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD1RVVR&RPLWrGH$XGLWRULDp
FRPSRVWR SRU  WUrV  PHPEURV VHQGR L   XP  PHPEUR LQGHSHQGHQWH FRQIRUPH GHILQLGR SHOR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR LL  XP PHPEURFRPUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLDHPDVVXQWRVGH
FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHQRkPELWR
GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVHGHILQHRVGHYHUHVHDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRVDGPLQLVWUDGRUHV
GDVHQWLGDGHVDXGLWDGDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVH LLL RXWURPHPEUR
FRQIRUPHLQGLFDomRGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPSHWHDRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULD L RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGH
DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH LL  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LLL  DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD GD iUHD GH
&RPSOLDQFH H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD QRVVD &RPSDQKLD LY  DYDOLDU H PRQLWRUDU DV
H[SRVLo}HVGHULVFRGDFRPSDQKLDDSURPRYHQGRVHXJHUHQFLDPHQWRGHDFRUGRFRPDSROtWLFDGH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD Y  DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j $GPLQLVWUDomR D
FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GH QRVVDV SROtWLFDV LQWHUQDV LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV HQWUH
SDUWHV UHODFLRQDGDV H YL  SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR
GHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRV
HFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRU
HGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
3DUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDGLVS}HGHDXWRQRPLDRSHUDFLRQDO
HGRWDomRRUoDPHQWiULDGHQWURGHOLPLWHVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOWDPEpPIRLDSURYDGRQRkPELWRGD
UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH DSURYRX D VXD FRQVWLWXLomR $ tQWHJUD GR UHJLPHQWR
LQWHUQR GR QRVVR &RPLWr GH $XGLWRULD SRGHUi VHU DFHVVDGD QR QRVVR VLWH GH UHODo}HV FRP
LQYHVWLGRUHVHQRVLWHGD&90
LL
,QIRUPDU VH SRVVXL FRPLWr HVWDWXWiULR GH DXGLWRULD LQIRUPDQGR FDVR SRVLWLYR VXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH HOH DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90
$&RPSDQKLDQmRSRVVXL&RPLWr(VWDWXWiULRGH$XGLWRULD
LLL
,QIRUPDU GH TXH IRUPD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH LQGLFDQGR VH D &RPSDQKLD SRVVXL XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV
H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H LQIRUPDQGR R yUJmR UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGHVXDDSURYDomRHFDVRHODVHMDGLYXOJDGDRVORFDLVRQGHHOD
SRGHVHUFRQVXOWDGD
$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR H VHUYLoRV H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU
LQGHSHQGHQWH&RQWXGRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUVHOHFLRQDU
RVHUYLoRGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGHQWUHDVHPSUHVDVFRPPHOKRUHVUHSXWDomRHH[SHULrQFLDQR
PHUFDGR 2V UHVXOWDGRV H DSRQWDPHQWRV GH ULVFR GD DXGLWRULD VmR DYDOLDGDV QDV UHXQL}HV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRQVWDPHPDWD
E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV LQGLYLGXDLV
LQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRUHJLPHQWR
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
',5(725,$
$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD VHUi FRPSRVWD SRU QR PtQLPR  RLWR  H QR Pi[LPR  TXDWRU]H 
PHPEURVDFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDXWRUL]DGDDFXPXODomRGH
IXQo}HVSRUXPPHVPR'LUHWRUVHQGRGHVLJQDGR L 'LUHWRU3UHVLGHQWH LL 'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH
$VVLVWHQFLDO LLL 'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH$GPLQLVWUDWLYRH&RPHUFLDO LY 'LUHWRU0pGLFR Y 'LUHWRU
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&RPHUFLDO H GH 0DUNHWLQJ YL  'LUHWRU GH 2SHUDo}HV YLL  'LUHWRU GH 5HODFLRQDPHQWR FRP
,QYHVWLGRUHV YLLL 'LUHWRU)LQDQFHLUR L[ 'LUHWRUGH1RYRV1HJyFLRVH [ VHKRXYHUDWp FLQFR 
'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD
&DVRD'LUHWRULDYHQKDDVHUFRPSRVWDSRU RLWR PHPEURVXPGRV'LUHWRUHVQHFHVVDULDPHQWH
DFXPXODUiDRPHQRVGXDVGDVIXQo}HVLQGLFDGDVDFLPD
2V 'LUHWRUHV VHUmR HOHLWRV SHOR YRWR GD PDLRULD GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2
PDQGDWRGRVPHPEURVGD'LUHWRULD([HFXWLYDVHUiXQLILFDGRGH WUrV DQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomR
2V'LUHWRUHVSHUPDQHFHUmRQRH[HUFtFLRGHVHXVFDUJRVDWpDHOHLomRHSRVVHGHVHXVVXFHVVRUHV
$'LUHWRULD([HFXWLYDUHXQLUVHiQDVHGHGD&RPSDQKLDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHQHFHVViULRIRU
HUHJXODUPHQWHFRQYRFDGDSRUHVFULWRSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH VHWH 
GLDVVHQGRTXHVHUiFRQVLGHUDGDUHJXODUPHQWHLQVWDODGDDUHXQLmRGH'LUHWRULDHPTXHWRGRVRV
GLUHWRUHVHVWLYHUHPSUHVHQWHVLQGHSHQGHQWHGHFRQYRFDomR1RFDVRGHDXVrQFLDWHPSRUiULDGH
TXDOTXHU'LUHWRUHVWHSRGHUiFRPEDVHQDSDXWDGRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRVPDQLIHVWDUVHX
YRWRSRUHVFULWRSRUPHLRGHFDUWDRXIDFVtPLOHHQWUHJXHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHRXDLQGDSRUFRUUHLR
HOHWU{QLFR GLJLWDOPHQWH FHUWLILFDGR FRP SURYD GH UHFHELPHQWR SHOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH 2 'LUHWRU
DXVHQWHSRGHUiWDPEpPVHUUHSUHVHQWDGRQDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDSRURXWUR'LUHWRULQGLFDGRSRU
HVFULWRRTXDODOpPGRVHXSUySULRYRWRH[SUHVVDUiRYRWRGR'LUHWRUDXVHQWH
&RPSHWHj'LUHWRULDDDGPLQLVWUDomRGRVQHJyFLRVVRFLDLVHPJHUDOHDSUiWLFDSDUDWDQWRGHWRGRV
RVDWRVQHFHVViULRVRXFRQYHQLHQWHVUHVVDOYDGRVDTXHOHVSDUDRVTXDLVSRUOHLRXSHOR(VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD VHMD DWULEXtGD D FRPSHWrQFLD j $VVHPEOHLD *HUDO RX DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR1RH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVRV'LUHWRUHVSRGHUmRUHDOL]DUWRGDVDVRSHUDo}HVH
SUDWLFDUWRGRVRVDWRVGHRUGLQiULDDGPLQLVWUDomRQHFHVViULRVjFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVGHVHX
FDUJR REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD TXDQWR j IRUPD GH
UHSUHVHQWDomR j DOoDGD SDUD D SUiWLFD GH GHWHUPLQDGRV DWRV H D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV
HVWDEHOHFLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
$OpPGDVSUHUURJDWLYDVJHUDLVDWULEXtGDVDRV'LUHWRUHVFRPSHWLUiHVSHFLILFDPHQWH
 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H[HUFHU D OLGHUDQoD HVWUDWpJLFD GH &RPSDQKLD HODERUDU H SURSRU DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVSODQRVGHHVWUDWpJLFRVGHQHJyFLRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWR
GD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDVHVWUDWpJLDVGHLQYHVWLPHQWRVHPQRYRVQHJyFLRVDSURYDUR³4XDGUR
GH 3HVVRDO´ EHP FRPR RV FRUUHVSRQGHQWHV FDUJRV IXQo}HV UHPXQHUDo}HV H EHQHItFLRV GRV
FRODERUDGRUHV DX[LOLDU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QD VHOHomR GH H[HFXWLYRV SDUD FRPSRU D
'LUHWRULD ([HFXWLYD GD &RPSDQKLD VXEPHWHU j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULD([HFXWLYDHPFRQMXQWRFRPRUHODWyULRGRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH$VVLVWHQFLDOGHWHUPLQDUDVGLUHWUL]HVHPHWDVGHJHUHQFLDPHQWRGR
FRUSRFOtQLFRHFRODERUDGRUHVDVVLVWHQFLDLVGD&RPSDQKLDHODERUDURSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGRV
VHUYLoRVDVVLVWHQFLDLVSUHVWDGRVQDVXQLGDGHVHFOtQLFDVGD&RPSDQKLDFRRUGHQDUHPRQLWRUDUR
GHVHQYROYLPHQWRGDVPpWULFDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHVWUXWXUDUHFRRUGHQDURVFRPLWrVGH
SHUIRUPDQFHWpFQLFDGHWHUPLQDUDVPXGDQoDVHUHDORFDo}HVGRFRUSRFOtQLFRGD&RPSDQKLD
'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH$GPLQLVWUDWLYRH&RPHUFLDOHODERUDURSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGH
FDSLWDO KXPDQR FRRUGHQDU R PRQLWRUDPHQWR GR FOLPD RUJDQL]DFLRQDO GHILQLU DV GLUHWUL]HV GDV
PpWULFDVGHGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDOHFRRUGHQDUVHXPRQLWRUDPHQWRGHILQLURSODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRGDiUHDFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDVXSHUYLVLRQDURUHODFLRQDPHQWRGD&RPSDQKLDFRP
VHXVSULQFLSDLVFOLHQWHV
'LUHWRU0pGLFRGLULJLUHFRRUGHQDURFRUSRFOtQLFRUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDRXLQGLFDU
UHSUHVHQWDQWHVSHUDQWHR&RQVHOKR5HJLRQDOGH0HGLFLQDQRPHDUFRPLVV}HVSHUPDQHQWHV
HVSHFLDLVGRFRUSRFOtQLFR]HODUSHORQRPHGD&RPSDQKLDHSHODREVHUYkQFLDGDVUHJUDV
DSOLFiYHLVDRFRUSRFOtQLFRJDUDQWLUDDGRomRGHSURFHGLPHQWRVHSROtWLFDVSDUDDSUHVWDomR
GD PHOKRU DVVLVWrQFLD DR SDFLHQWH RULHQWDU VXSHUYLVLRQDU H LQGLFDU PHGLGDV SDUD R ERP
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DWHQGLPHQWRPpGLFRUHVSRQVDELOL]DUVHSHODFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
PpGLFRV ]HODU SHOD PDQXWHQomR GR QtYHO GH TXDOLGDGH H SDGUmR WpFQLFR GR VHUYLoR GH
HQIHUPDJHPFRRUGHQDUDSURJUDPDomRFLHQWtILFDGD&RPSDQKLD
 'LUHWRU &RPHUFLDO H GH 0DUNHWLQJ FRQWURODU WRGR R SURFHVVR GH FRQWUDWDomR GH
VXSULPHQWRV SHOD &RPSDQKLD LQFOXLQGR IRUQHFHGRUHV FRPSUDV DOPR[DULIDGR H IDUPiFLD
DSURYDU TXDLVTXHU GRFXPHQWRV FDUWDV H FRQWUDWRV DVVLQDGRV FRP RV FRQYrQLRV H
FRPSUDGRUHV GRV VHUYLoRV GH VD~GH UHVSRQVDELOL]DUVH SHOD FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV H
SUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRVHQHJRFLDUFRPFOLHQWHVLQDGLPSOHQWHVSHVVRDVMXUtGLFDVH
VXSHUYLVLRQDUDVQHJRFLDo}HVFRPDVSHVVRDVItVLFDV
'LUHWRUGH2SHUDo}HV FRQWULEXLUFRPDLQWHJUDomRHQWUHDVILOLDLVGD&RPSDQKLDEHP
FRPR FRP D PHOKRULD H LQWHJUDomR GRV SURFHVVRV GD &RPSDQKLD GLULJLU D RSHUDomR GDV
XQLGDGHV GD &RPSDQKLD VHOHFLRQDGDV SHOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH HODERUDU UHODWyULRV H
DFRPSDQKDU LQGLFDGRUHV GDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD VXDV XQLGDGHV H
FRQWURODGDV
 'LUHWRU GH 5HODFLRQDPHQWR FRP ,QYHVWLGRUHV SODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU
VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV GH UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD SHUDQWH LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVHRVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
FRPSHWLQGROKHSUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90DR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOjV
%ROVDVGH9DORUHVHPTXHD&RPSDQKLDWHQKDVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHGHPDLV
yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV FRQIRUPH
OHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRU
 'LUHWRU )LQDQFHLUR SODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV
UHODWLYDV jV RSHUDo}HV GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD H HPSUHVDV FRQWURODGDV
LQFOXLQGRDJHVWmRGHRUoDPHQWRHFRQWUROHGDVRSHUDo}HVHGHSODQHMDPHQWRHDSUHSDUDomR
GRRUoDPHQWRGD&RPSDQKLDJHUDUUHODWyULRVSDUDDX[LOLDUDWRPDGDGHGHFLVmRGRVJHVWRUHV
GHFDGDiUHD
 'LUHWRU GH 1RYRV 1HJyFLRV SODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV
DWLYLGDGHVUHODWLYDVjSURVSHFomRDQiOLVHHQHJRFLDomRGHRSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
HGHVLQYHVWLPHQWRSDUDD&RPSDQKLDDQDOLVDUHDYDOLDUDWLYLGDGHVDVHUHPGHVHQYROYLGDV
HRX UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD LQFOXVLYH D SDUWLU GR H[DPH GD YLDELOLGDGH HFRQ{PLFR
ILQDQFHLUDGDVQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRV
'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDWHUmRDVIXQo}HVHDWULEXLo}HVDWULEXtGDVDFDGD
XPGHOHVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRDWRGHVXDHOHLomR
F
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDVRPHQWHIXQFLRQDUiQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHPTXHIRULQVWDODGR
QRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGDUHJXODPHQWDomRGD&90DSOLFiYHOHGR(VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD 2 SHGLGR GH IXQFLRQDPHQWR GR &RQVHOKR )LVFDO SRGHUi VHU IRUPXODGR HP
TXDOTXHU$VVHPEOHLD*HUDODLQGDTXHDPDWpULDQmRFRQVWHGRDQ~QFLRGDFRQYRFDomR(VWDPHVPD
$VVHPEOHLDSURFHGHUiDHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVH
D IL[DomR GD UHPXQHUDomR GRV &RQVHOKHLURV )LVFDLV TXH H[HUFHUHP VXDV IXQo}HV QD IRUPD GR
SDUiJUDIRWHUFHLURGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD
GHYHUiVHUFRPSRVWRLQVWDODGRHUHPXQHUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRHPYLJRU
2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO HOHJHUmR VHX 3UHVLGHQWH DR TXDO FDEHUi D FRRUGHQDomR GRV
WUDEDOKRVGR&RQVHOKR)LVFDOGXUDQWHVXDVUHXQL}HVQDSULPHLUDUHXQLmRGR&RQVHOKR)LVFDODVHU
UHDOL]DGDDSyVDVXDLQVWDODomR
2 &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR VHUi FRPSRVWR SRU  WUrV  PHPEURV HIHWLYRV H  WUrV 
VXSOHQWHVDFLRQLVWDVRXQmRFXMDIXQomRpLQGHOHJiYHO$VDWULEXLo}HVHRVSRGHUHVGR&RQVHOKR
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)LVFDOVmRGHILQLGRVHPOHLQmRSRGHQGRVHURXWRUJDGRVDRXWURyUJmRGD&RPSDQKLDVHPSUpYLDH
H[SUHVVDDXWRUL]DomROHJDO
2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRIRLLQVWDODGRQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHH
2&RQVHOKR)LVFDOQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSRUQmRWHUVLGRLQVWDODGRDWpRPRPHQWR
G
,QIRUPDU VH Ki PHFDQLVPRV GH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR H GH FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
LQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR

ŝͿ
$ SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
ŝŝͿ

0HWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

ŝŝŝͿ
&RPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
ŝǀͿ

6HIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$V DYDOLDo}HV GH GHVHPSHQKR GRV yUJmRV GH DGPLQLVWUDomR H DVVHVVRUDPHQWR FRPR yUJmRV
FROHJLDGRV VmR IHLWDV DQXDOPHQWH DSyV DQiOLVH H UHFRPHQGDo}HV IHLWDV SHODV iUHDV LQWHUQDV GH
5HFXUVRV+XPDQRVGD&RPSDQKLDFRQWHPSODQGRGLYHUVRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDRIXQFLRQDPHQWR
GH WDLV yUJmRV GXUDQWH R SHUtRGR HP DQiOLVH GHQWUH RV TXDLV D TXDOLGDGH GD SDUWLFLSDomR H
GHVHPSHQKR YLVDQGR LGHQWLILFDU RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULD QR IXQFLRQDPHQWR GRV yUJmRV H D
REVHUYkQFLDGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRHPHWDVRVTXDLVVmRHVWDEHOHFLGRVHDOLQKDGRVDR
RUoDPHQWR H SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR GD &RPSDQKLD GHOLPLWDGRV SHOD &RPSDQKLD FRQIRUPH
LQGLFDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VDYDOLDo}HVVmRIHLWDVPHGLDQWHHQWUHYLVWDVFRPRVPHPEURVGHFDGDyUJmRHSULQFLSDLVH[HFXWLYRV
GD&RPSDQKLDRVTXDLVWDPEpPID]HPXPDDXWRDYDOLDomRVREUHRVHXGHVHPSHQKRQRH[HUFtFLR
GHVXDVIXQo}HV
$LQGD SDUD D GHWHUPLQDomR GRV HOHPHQWRV GD UHPXQHUDomR YDULiYHO DWULEXtGD DRV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDpOHYDGDHPFRQVLGHUDomRDSHUIRUPDQFHGRV
PHPEURVHPUHODomRjVPHWDVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDV
$&RPSDQKLDXWLOL]DRUHVXOWDGRGHWDLVDYDOLDo}HVQRFRQWtQXRDSULPRUDPHQWRGHVXDHVWUXWXUDGH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDLQFOXVLYHUHODWLYDPHQWHDRIXQFLRQDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3DUDWDODYDOLDomRQmRVmRFRQWUDWDGRVFRQVXOWRUHVRXDVVHVVRUHVH[WHUQRVVHQGRHODIHLWDWRGD
SHORVGHSDUWDPHQWRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D

SUD]RVGHFRQYRFDomR

$$VVHPEOHLD*HUDOUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHGHQWURGRV TXDWUR PHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQR
GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO H H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH RV LQWHUHVVHV VRFLDLV R H[LJLUHP
REVHUYDGDV HP VXD FRQYRFDomR LQVWDODomR H GHOLEHUDomR DV SUHVFULo}HV OHJDLV SHUWLQHQWHV H DV
GLVSRVLo}HVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
&RQIRUPHGHOLPLWDGRSHORDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDVUHXQL}HVGDV$VVHPEOHLDV
*HUDLVVHUmRFRQYRFDGDVFRPQRPtQLPR TXLQ]H GLDVFRUULGRVGHDQWHFHGrQFLDHPSULPHLUD
FRQYRFDomRH RLWR GLDVGHDQWHFHGrQFLDHPVHJXQGDFRQYRFDomRVHQHFHVViULDRXDLQGDQR
SUD]R GHWHUPLQDGR SHOD OHJLVODomR DSOLFiYHO $ $VVHPEOHLD *HUDO LQVWDODUVHi HP SULPHLUD
FRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPR YLQWHHFLQFRSRUFHQWR 
GR WRWDO GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD VDOYR TXDQGR D OHL H[LJLU quórum PDLV HOHYDGR H
REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H HP VHJXQGD FRQYRFDomR FRP
TXDOTXHUQ~PHURGHDFLRQLVWDV
E

FRPSHWrQFLDV

&DEHD$VVHPEOHLD*HUDODOpPGDVFRPSHWrQFLDVGDGDVSRUIRUoDGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
D WRPDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVE 
HOHJHU H GHVWLWXLU D TXDOTXHU WHPSR RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR
)LVFDO TXDQGR LQVWDODGR F  IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD([HFXWLYDDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
G UHIRUPDUR(VWDWXWR6RFLDOH GHOLEHUDUVREUHDXPHQWRRXUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDORXHPLVVmR
GHDo}HVRXRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH[FHWR
TXDQGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOI VXVSHQGHURH[HUFtFLRGH
GLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVJ GHOLEHUDUVREUH
DREWHQomRHRFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD&90K HOHJHUROLTXLGDQWHEHP
FRPRR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomRHL DSURYDUDUHDOL]DomRGH
RSHUDo}HVGHIXVmRFLVmRLQFRUSRUDomRRXLQFRUSRUDomRGHDo}HVHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
F
HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
2V GRFXPHQWRV UHODWLYRV j DVVHPEOHLD JHUDO HVWDUmR j GLVSRVLomR GRV DFLRQLVWDV QD VHGH GD
&RPSDQKLD QD 5XD 0DWR *URVVR Q  %DLUUR 6DQWR $JRVWLQKR &(3  HP %HOR
+RUL]RQWH0LQDV*HUDLVQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULPDWHUGHLFRPEU GD
&RPSDQKLDQRVLWHGD&90 ZZZJRYEUFYP HQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 
G

LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1RVVD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GLVS}H VREUH RV PHFDQLVPRV GH
DGPLQLVWUDomRGHSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH
'H DFRUGR FRP D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QmR SRGHUi VHU HOHLWR FRPR DGPLQLVWUDGRU GD
&RPSDQKLD VDOYR GLVSHQVD GD DVVHPEOHLD JHUDO DTXHOH TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP D
VRFLHGDGH
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGLVS}HDLQGDTXHpYHGDGRDRDGPLQLVWUDGRULQWHUYLUHPTXDOTXHU
RSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGDFRPSDQKLDEHPFRPRQDGHOLEHUDomR
TXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVDGPLQLVWUDGRUHVFXPSULQGROKHFLHQWLILFiORVGRVHXLPSHGLPHQWR
HID]HUFRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDDQDWXUH]DH
H[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH1mRREVWDQWHDGPLWHVHTXHRDGPLQLVWUDGRUFRQWUDWHFRPDFRPSDQKLD
HP FRQGLo}HV UD]RiYHLV RX HTXLWDWLYDV LGrQWLFDV jV TXH SUHYDOHFHP QR PHUFDGR RX HP TXH D
FRPSDQKLDFRQWUDWDULDFRPWHUFHLURV
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1RTXHVHUHIHUHHVSHFLILFDPHQWHDRVDGPLQLVWUDGRUHVTXHWDPEpPIRUHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV GLVS}H TXH R DFLRQLVWD QmR SRGHUi YRWDU QDV GHOLEHUDo}HV GD
DVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGR
FDSLWDO VRFLDO H j DSURYDomR GH VXDV FRQWDV FRPR DGPLQLVWUDGRU QHP HP TXDLVTXHU RXWUDV TXH
SXGHUHP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX HP TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R QRVVR $
GHOLEHUDomR WRPDGD HP GHFRUUrQFLD GR YRWR GH DFLRQLVWD TXH WHP LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD
&RPSDQKLDpDQXOiYHORDFLRQLVWDUHVSRQGHUiSHORVGDQRVFDXVDGRVHVHUiREULJDGRDWUDQVIHULU
SDUDDFRPSDQKLDDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR1RPRPHQWRQmRKiSURMHWRVGHLPSODQWDomRGH
QRYDVSUiWLFDVVREUHRDVVXQWR
$GLFLRQDOPHQWHSRVVXtPRVXPD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUD
DOLQKDGDjVH[LJrQFLDVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSDUWLFXODUPHQWHQRVWHUPRVGRVDUWLJRV
 H  TXH GL] UHVSHLWR DR QHFHVViULR GHYHU GH OHDOGDGH GRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD FRP D
&RPSDQKLD H[LJLQGR TXH RV LQWHUHVVHV GD FRPSDQKLD VHPSUH VH VREUHSRQKDP DRV LQWHUHVVHV
SHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGHGHFLVmR$GHPDLVKDYHQGRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFDEHDRDGPLQLVWUDGRU
FRPXQLFDUDRVGHPDLVEHPFRPRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRWRUQDQGR
VHLPSHGLGRGHLQWHUYLUQDRSHUDomRHGHYHQGRID]HUFRQVWDUHPDWDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DQDWXUH]DHH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH
H

VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVRXSUiWLFDVIRUPDOL]DGDVSDUDVROLFLWDomRGHSURFXUDo}HV
SHOD$GPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHPVXDVDVVHPEOHLDVJHUDLV
I
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDo}HVRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD
QRWDUL]DomR FRQVXODUL]DomR H WUDGXomR MXUDPHQWDGD H VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV
RXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
$&RPSDQKLDREVHUYDQGRRGLVSRVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU
HHPVHX(VWDWXWR6RFLDOGHPDQGDFRPRUHTXLVLWRSDUDDDGPLVVmRHP$VVHPEOHLDDDSUHVHQWDomR
SHORV DFLRQLVWDV RX SRU VHXV UHSUHVHQWDQWHV FRP DWp  KRUDV GH DQWHFHGrQFLD GRV VHJXLQWHV
GRFXPHQWRV D FRPSURYDQWHH[SHGLGRSHODLQVWLWXLomRILQDQFHLUDGHSRVLWiULDGDVDo}HVHVFULWXUDLV
GHVXDWLWXODULGDGHRXHPFXVWyGLDQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV E 
UHODWLYDPHQWH DRV DFLRQLVWDV SDUWLFLSDQWHV GD FXVWyGLD IXQJtYHO GH Do}HV QRPLQDWLYDV R H[WUDWR
FRQWHQGRDUHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHPLWLGRSHORyUJmRFRPSHWHQWHGDWDGRGHDWpGRLVGLDV
~WHLV DQWHV GD UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD *HUDO H F  QD KLSyWHVH GH UHSUHVHQWDomR GR DFLRQLVWD
LQVWUXPHQWRGHPDQGDWRRTXDOGHYHUi L WHUVLGRRXWRUJDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HV
GRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL DSUHVHQWDUILUPDVUHFRQKHFLGDV
2 DFLRQLVWD VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO RX R PDQGDWiULR FRQIRUPH R FDVR GHYHUi FRPSDUHFHU j
$VVHPEOHLD *HUDO PXQLGR GH GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP VXD LGHQWLGDGH D  GRFXPHQWR GH
LGHQWLILFDomRFRPIRWRSDUDDVSHVVRDVItVLFDV E FySLDDXWHQWLFDGDGR~OWLPRHVWDWXWRRXFRQWUDWR
VRFLDOFRQVROLGDGRHGDGRFXPHQWDomRVRFLHWiULDRXWRUJDQGRSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomREHPFRPR
GRFXPHQWRGHLGHQWLILFDomRFRPIRWRGRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVSDUDDVSHVVRDVMXUtGLFDVH F FySLD
DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR H GR HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO GH VHX
DGPLQLVWUDGRUDOpPGDGRFXPHQWDomRVRFLHWiULDRXWRUJDQGRSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomREHPFRPR
GRFXPHQWRGHLGHQWLILFDomRFRPIRWRGRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVSDUDRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR
1R FDVR GDV SHVVRDV MXUtGLFDV HVWUDQJHLUDV D GRFXPHQWDomR TXH FRPSURYD RV SRGHUHV GH
UHSUHVHQWDomRGHYHUiSDVVDUSRUSURFHVVRGHQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR'RFXPHQWRVUHGLJLGRV
HP RXWUDV OtQJXDV QRV WHUPRV GR 'HFUHWR/HL Q  GH  GH VHWHPEUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGR Vy VHUmR DFHLWRV PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH WUDGXomR MXUDPHQWDGD 1RV WHUPRV GD
&RQYHQomR6REUHD(OLPLQDomRGD([LJrQFLDGH/HJDOL]DomRGH'RFXPHQWRV3~EOLFRV(VWUDQJHLURV
FHOHEUDGDHPGHRXWXEURGHHSURPXOJDGDSHOR'HFUHWR1GHGHMDQHLURGH
ILFD GLVSHQVDGD D FRQVXODUL]DomR GH GRFXPHQWRV HVWUDQJHLURV HPLWLGRV HP SDtVHV VLJQDWiULRV GD
PHQFLRQDGDFRQYHQomRGHVGHTXHREVHUYDGRVWRGRVRVVHXVWHUPRVHFRQGLo}HV
3RUILPD&RPSDQKLDQmRDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
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J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j &RPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
1RVWHUPRVQD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR
&90Q´ D&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DUiREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRURFDVLmR
L

GDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVH

LL 

GDVDVVHPEOHLDVJHUDLVTXH
D 
GHOLEHUDUHPVREUHHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDORXGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQD,QVWUXomR&90QHRX
E 

VHUHDOL]DUHPQDPHVPDGDWDGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULD

3DUD SDUWLFLSDU GD $VVHPEOHLD *HUDO SRU PHLR GHVVD PRGDOLGDGH RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
GHYHUmRSUHHQFKHURVFDPSRVSUySULRVDVVLQDUR%ROHWLPGH9RWRHHQYLiORDOWHUQDWLYDPHQWHSDUD
L  R $JHQWH (VFULWXUDGRU FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD LL  R
DJHQWH GH FXVWyGLD UHVSRQViYHO SHOD FXVWyGLD GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH VXD
WLWXODULGDGH ³$JHQWHGH&XVWyGLD´ GHVGHTXHHOHHVWHMDDSWRDUHFHEHUR%ROHWLPGH9RWRQRVWHUPRV
GD,QVWUXomR&90QRXDLQGD LLL D&RPSDQKLDGLUHWDPHQWH
1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH R DJHQWH HVFULWXUDGRU GH VXDV Do}HV ,WD~ &RUUHWRUD GH
9DORUHV6$ ³$JHQWH(VFULWXUDGRU´ QRVWHUPRVGRFRQYrQLRILUPDGRFRPD&RPSDQKLDUHFHEHUi
HPWRGDDVXDUHGHGHDJrQFLDVEDQFiULDVHVSDOKDGDVSRUWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRQIRUPHQRUPDV
GLYXOJDGDVSHORHVFULWXUDGRUREROHWLPGHYRWRGHVHXVDFLRQLVWDVTXHQmRGHWHQKDPDo}HVREMHWR
GHGHSyVLWRFHQWUDOL]DGR
$OpPGLVVRFDEHVDOLHQWDUTXHQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QRVDJHQWHVGHFXVWyGLDSRGHP
PDVQmRVmRREULJDGRVDUHFHEHURV%ROHWLQVGH9RWRGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD(PUD]mRGLVVR
pUHFRPHQGDGRDRVDFLRQLVWDVTXHYHULILTXHPMXQWRDRUHVSHFWLYR$JHQWHGH&XVWyGLDVHRPHVPR
SUHVWDUi WDO VHUYLoR EHP FRPR VHXV FXVWRV H SURFHGLPHQWRV 1RV FDVRV HP TXH R $JHQWH GH
&XVWyGLDRSWHSRUUHFHEHURV%ROHWLQVGH9RWRRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWDPEpPDVHX
H[FOXVLYRFULWpULRHQFDPLQKDUR%ROHWLPGH9RWRGLUHWDPHQWHDWDLVDJHQWHV
$LQGDQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QRVDFLRQLVWDVTXHDVVLPGHVHMDUHPWDPEpPSRGHUmR
HQFDPLQKDU R %ROHWLP GH 9RWR GLUHWDPHQWH SDUD D &RPSDQKLD H QHVWH FDVR GHYHP REVHUYDU DV
UHJUDVDVHJXLU
L  R %ROHWLP GH 9RWR VRPHQWH VHUi UHFHELGR TXDQGR HQYLDGR ILVLFDPHQWH SRU YLD SRVWDO
HQGHUHoDGRDR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDORFDOL]DGRQD5XD
0DWR *URVVR Q  %DLUUR 6DQWR $JRVWLQKR &(3  HP %HOR +RUL]RQWH 0LQDV
*HUDLV VHQGR VROLFLWDGR HQWUHWDQWR VHPSUH TXH SRVVtYHO R HQYLR SUpYLR SRU HPDLO SDUD R
VHJXLQWH HQGHUHoR HOHWU{QLFR UL#PDWHUGHLFRPEU GHYHQGR RV RULJLQDLV QHVWH ~OWLPR FDVR
VHUHPHQFDPLQKDGRVj&RPSDQKLDDQWHVGDGDWDSUHYLVWDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
LL R %ROHWLP GH 9RWR GHYHUi FRQWHU ORFDO GDWD H DVVLQDWXUD GR DFLRQLVWD VROLFLWDQWH &DVR R
DFLRQLVWDVHMDFRQVLGHUDGRXPDSHVVRDMXUtGLFDQRVWHUPRVGDOHJLVODomREUDVLOHLUDDDVVLQDWXUD
GHYHUiVHUGHVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVSDUDSUiWLFDGHVWHWLSR
GHDWR
LLL  R%ROHWLPGH9RWRHQFDPLQKDGRGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHVWDUDFRPSDQKDGRGD
GRFXPHQWDomRTXHFRPSURYHDTXDOLGDGHGHDFLRQLVWDRXGHUHSUHVHQWDQWHOHJDOGRDFLRQLVWD
VLJQDWiULRREVHUYDGRVSRUWDQWRRVUHTXLVLWRVHIRUPDOLGDGHVLQGLFDGRVQRHGLWDOGHFRQYRFDomR
GD$VVHPEOHLD*HUDO
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2%ROHWLPGH9RWRTXHHVWLYHUGHVDFRPSDQKDGRGDGRFXPHQWDomRQHFHVViULDjFRPSURYDomRGD
FRQGLomRGHDFLRQLVWDRXjFRPSURYDomRGHVXDUHSUHVHQWDomRQmRVHUiFRQVLGHUDGRYiOLGRHHP
FRQVHTXrQFLDQmRVHUiSURFHVVDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQGRFRQWXGRVHUFRUULJLGRHUHHQYLDGR
SHORDFLRQLVWDj&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQD,QVWUXomR&90
Q
1RVWHUPRVGRDUWLJR8GD,QVWUXomR&90QD&RPSDQKLDFRPXQLFDUiRDFLRQLVWDHPDWp
WUrV  GLDV GR UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD L  R UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR j
GLVWkQFLDEHPFRPRVHREROHWLPHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHVSDUDTXHRYRWRGR
DFLRQLVWDVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGRRX LL DQHFHVVLGDGHGHUHWLILFDomRRXUHHQYLRGREROHWLPGHYRWR
D GLVWkQFLD RX GRV GRFXPHQWRV TXH R DFRPSDQKDP GHVFUHYHQGR RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV
QHFHVViULRVjUHJXODUL]DomRGRYRWRjGLVWkQFLD
6HUiDGPLWLGRR%ROHWLPGH9RWRTXHIRUUHFHELGRSHOR$JHQWH(VFULWXUDGRUSHOR$JHQWHGH&XVWyGLD
FRQIRUPHRFDVR HRXSHOD&RPSDQKLDDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD
*HUDOQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90Q
K
VHD&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR SUySULR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD7DPEpPQmRGLVSRQLELOL]DPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDomRj
GLVWkQFLD RX XP VLVWHPD SDUD WUDQVPLVVmR DR YLYR GR YtGHR HRX iXGLR GDV DVVHPEOHLDV JHUDLV
5HVVDOWDVHTXHFRQVLGHUDQGRRGLVSRVWRQRDUWLJR&GD,QVWUXomR&90QWDLVVLVWHPDVQmR
VmRREULJDWyULRVj&RPSDQKLDDLQGDTXHVHYHULILFDGDDQHFHVVLGDGHGHVXDLPSOHPHQWDomRHP
XPIXWXURSUy[LPRD&RPSDQKLDSRGHUiLPSOHPHQWiORV
L
LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
1RVWHUPRVGRDUWLJR/GD,QVWUXomR&90QVHUiDVVHJXUDGRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
REVHUYDGDVDUHJXODomRYLJHQWHHDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQHVWHLWHPRGLUHLWRGHLQGLFDUFDQGLGDWRV
DRFDUJRGHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPRPDWpULDVTXHVHMDP
FRQVLGHUDGDVSHUWLQHQWHVSDUDLQFOXVmRQDRUGHPGRGLDGHVXDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDV
Regras Gerais
7RGDV DV VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR GH PDWpULDV SDUD GHOLEHUDomR H GH FDQGLGDWRV D PHPEUR GR
&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHYHUmR REHGHFHU RV SUD]RV HVWLSXODGRV QD ,QVWUXomR
&90QSDUDWDQWRTXDLVVHMDP L  TXDUHQWDHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDH LL  YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGH$VVHPEOHLD
*HUDO ([WUDRUGLQiULD QHVWH FDVR H[FOXVLYDPHQWH SDUD VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR GH FDQGLGDWRV D
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVH[WUDRUGLQiULDVTXHYHQKDPDVHU
FRQYRFDGDVSDUDHVWHILPHGHYHUmRVHUHQFDPLQKDGDVGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDHQGHUHoDGRDR
GHSDUWDPHQWR GH 5HODomR FRP RV ,QYHVWLGRUHV QD 5XD 0DWR *URVVR Q  %DLUUR 6DQWR
$JRVWLQKR&(3HP%HOR+RUL]RQWH0LQDV*HUDLVRXTXDQGRHQYLDGRSRUHPDLOSDUD
RHQGHUHoRUL#PDWHUGHLFRPEUGHYHQGRRVRULJLQDLVQHVWH~OWLPRFDVRVHUHPHQFDPLQKDGRVj
&RPSDQKLDDQWHVGRWHUPRILQDOGRSUD]RLQGLFDGRQRVVXELWHQV³L´H³LL´DFLPD
$VVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHYHPVHUIRUPXODGDVGHDFRUGRFRPRDUWLJR*GD,QVWUXomR&90Q
HYLUDFRPSDQKDGDVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV D LQIRUPDo}HVHOHQFDGDVQRVDUWLJRVD
GD,QVWUXomR&90QDUHVSHLWRGRVFDQGLGDWRVHRXGDSURSRVWDREMHWRVGHLQFOXVmRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLD E LQGLFDomRGDVYDJDVDTXHRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVFRQFRUUHUmRFRQIRUPHR
FDVR F GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPDTXDOLGDGHGHDFLRQLVWDPHQFLRQDGRVQRLWHP³J´GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD G GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDUHTXHULGDSDUD
UHIHULGDVROLFLWDomRH H QRFDVRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQR$QH[R0,,
GGD,QVWUXomR&90QDUHVSHLWRGRDFLRQLVWDTXHVROLFLWDUDLQFOXVmR&DVRRDFLRQLVWDVHMD
FRQVLGHUDGR XPD SHVVRD MXUtGLFD QRV WHUPRV GD OHJLVODomR EUDVLOHLUD D DVVLQDWXUD GHYHUi VHU GH
VHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVSDUDSUiWLFDGHVWHWLSRGHDWR
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$OpPGLVVRWRGDHTXDOTXHUVROLFLWDomRGHYHUiHVWDUDFRPSDQKDGDGDGRFXPHQWDomRFRPSUREDWyULD
GHUHSUHVHQWDomRGRDFLRQLVWDLQGLFDGDQDDOtQHD³I´GHVWHLWHP
$LQGDDVVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHYHUmRVHUHODERUDGDVHPOLQJXDJHPFODUDREMHWLYDHTXHQmR
LQGX]DRVDFLRQLVWDVDHUURGHYHQGRFRQWHUQRPi[LPR GRLVPLOHFHP FDUDFWHUHV LQFOXLQGR
RVHVSDoRV SRUPDWpULDFDQGLGDWRGHYHQGRDLQGDVHUIRUPXODGDFRPRXPDSURSRVWDLQGLFDQGRDR
ILQDORDFLRQLVWDUHVSRQViYHOSRUVXDDXWRULDGHPRGRTXHEDVWHDRVGHPDLVDFLRQLVWDVDSURYiOD
UHMHLWiODRXDEVWHUVHGHGHOLEHUDUVREUHHOD
$VROLFLWDomRGHLQFOXVmRTXHHVWLYHUGHVDFRPSDQKDGDGDGRFXPHQWDomRQHFHVViULDQmRVHUi
FRQVLGHUDGD YiOLGD H HP FRQVHTXrQFLD QmR VHUi SURFHVVDGD SHOD &RPSDQKLD SRGHQGR
FRQWXGR VHU FRUULJLGD H UHHQYLDGD SHOR DFLRQLVWD j &RPSDQKLD REVHUYDGRV RV SUD]RV H
SURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQD,QVWUXomR&90Q
3RUILPQRVWHUPRVGRLQFLVR,,GRDUWLJR/GD,QVWUXomR&90QVRPHQWHSRGHUmRHQFDPLQKDU
VROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRQRkPELWRGDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDV
RVDFLRQLVWDVTXHGHWLYHUHPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDLJXDORXVXSHULRUjTXHODSUHYLVWDQR$QH[R/
,,GD,QVWUXomR&90Q3RUVXDYH]QRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWLJR/GD,QVWUXomR&90Q
 SRGHUmR HQFDPLQKDU LQGLFDo}HV GH FDQGLGDWRV j HOHLomR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QR kPELWR GDV DVVHPEOHLDV JHUDLV RUGLQiULDV H H[WUDRUGLQiULDV
GHVWLQDGDVDGHOLEHUDUVREUHHVWDVPDWpULDVRVDFLRQLVWDVTXHGHWLYHUHPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDLJXDO
RXVXSHULRUjTXHODSUHYLVWDQR$QH[R/,,GD,QVWUXomR&90Q
M
VH D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV DVVHPEOHLDV &DVR VH
YHULILTXH D H[LVWrQFLD GHVVD GHPDQGD HP PRPHQWR IXWXUR D &RPSDQKLD DYDOLDUi RV PHOKRUHV
PpWRGRVGHLPSOHPHQWDomRGHVLVWHPDVFRPRRVPHQFLRQDGRV
N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRDR
YRWRDGLVWkQFLD
2XWUDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j SDUWLFLSDomR j GLVWkQFLD QDV DVVHPEOHLDV GD &RPSDQKLD VHUmR
GLYXOJDGDVSRURFDVLmRGHVXDFRQYRFDomR
2EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDVHUiGLVSRQLELOL]DGRQRVSUD]RVOHJDLVDSOLFiYHLVQRVLWHGHUHODo}HV
FRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDQRVLWHGD&90HGD%GHWDOKDQGRWRGRVRVUHTXLVLWRVQHFHVViULRV
HRULHQWDo}HVDUHVSHLWRGDYRWDomRjGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRWUDQVPLWHDRYLYRRYtGHRHRXRiXGLRGDVDVVHPEOHLDVH[FHWRTXDQGRUHDOL]DGDV
GHPRGRSDUFLDOPHQWHRXWRWDOPHQWHGLJLWDO
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Ă͘ IUHTXrQFLDGDVUHXQL}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi L  RUGLQDULDPHQWH D FDGD WUrV PHVHV H LL 
H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHFRQYRFDGRSHORVHX3UHVLGHQWH9LFH3UHVLGHQWHRXSRUTXDLVTXHU
 WUrV GHVHXVPHPEURVPHGLDQWHQRWLILFDomRHVFULWDHQWUHJXHFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH
VHWH GLDVFRQWHQGRDGDWDKRUiULRHDSDXWDGRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQIRUPHUHJUDVYLJHQWHVjpSRFDIRUDP
UHDOL]DGDV GXDV UHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR

5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR±([HUFtFLR6RFLDO
1~PHURGH5HXQL}HV2UGLQiULDV

1~PHURGH5HXQL}HV([WUDRUGLQiULDV

1~PHUR7RWDOGH5HXQL}HV



ď͘ VHH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDFRUGRGHDFLRQLVWDVYLJHQWH

Đ͘ UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
GHIHYHUHLURGHYLVDHVWDEHOHFHUUHJUDVDILPGHDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHQYROYHQGR
SDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHMDPWRPDGDVWHQGRHP
YLVWDRVQRVVRVLQWHUHVVHV$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVLQWHUSUHWDFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVFRPRXPDVLWXDomRTXHHPHUJHTXDQGRXPDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRURXPHPEURGHFRPLWr
GH DVVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH HQFRQWUD HQYROYLGD HP SURFHVVR GHFLVyULR
QHJyFLRRXSRWHQFLDOWUDQVDomRHPTXHHODWHQKDRSRGHUGHLQIOXHQFLDURXGLUHFLRQDURUHVXOWDGRILQDO
GHVWHSURFHVVRHDVVLPDVVHJXUDUXPDYDQWDJHPLQGHYLGDSDUDVLDOJXPIDPLOLDURXWHUFHLURVRX
DLQGDTXHSRVVDLQWHUIHULUQDVXDFDSDFLGDGHGHMXOJDPHQWRLVHQWRSUHMXGLFDQGRRPHOKRULQWHUHVVH
GD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHVWDEHOHFHDOJXQV
SURFHGLPHQWRV D VHUHP REVHUYDGRV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV HQYROYLGRV HP RSHUDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVRXSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH

2VDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXRVDGPLQLVWUDGRUHVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDHQYROYLGRV
QRSURFHVVRGHDSURYDomRGHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHHVWLYHUHPHPXPD
VLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUmRLQIRUPDUHVVDVLWXDomRj'LUHWRULDRXDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD DGHSHQGHUGRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWUDQVDomRFRP
SDUWHUHODFLRQDGD HGHYHUmRH[SOLFDUVHXHQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHU
GHWDOKHV H H[SOLFDo}HV VREUH RV WHUPRV H FRQGLo}HV GD WUDQVDomR H VXD VLWXDomR 1HVWH FDVR R
DGPLQLVWUDGRU FRQIOLWDGR GHYHUi VH DXVHQWDU GD SDUWH ILQDO GD GLVFXVVmR LQFOXLQGR R SURFHVVR GH
YRWDomRGDPDWpULD

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDYLGH
LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $ tQWHJUD GD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDSRGHVHUDFHVVDGDQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
HQRVLWHGD&90
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Ě͘ VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR

(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado; e

(PUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD DSURYDUDP D SROtWLFD GH LQGLFDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
'LUHWRULD H GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR ³3ROtWLFD GH ,QGLFDomR´  $ tQWHJUD GD 3ROtWLFD GH
,QGLFDomR SRGH VHU DFHVVDGD QR VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV ULPDWHUGHLFRPEU  GD
&RPSDQKLDQRVLWHGD&90 ZZZJRYEUFYP HQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 

(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

$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR HVWDEHOHFH DV GLUHWUL]HV FULWpULRV H SURFHGLPHQWRV SDUD D LQGLFDomR GH
PHPEURVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULDHPHPEURVGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV&RPRGLUHWUL]JHUDOD3ROtWLFDSUHYr
TXHRVPHPEURVGHYHPVHULQGLFDGRVOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDH[SHULrQFLDHDFRPSHWrQFLD
WpFQLFD SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV (P IXQomR GR FDUJR VHUi OHYDGD HP FRQVLGHUDomR D
FDSDFLGDGHGRVSURILVVLRQDLVGHFRQWULEXLUFRPDVHVWUDWpJLDVGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLD
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
'HVFULomRGDFOiXVXODFRPSURPLVVyULDSDUDUHVROXomRGHFRQIOLWRVSRUPHLRGH
DUELWUDJHP

2 (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD SUHYr TXH HOD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDO VHLQVWDODGR HIHWLYRVHVXSOHQWHVREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHP
SHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRWRGDHTXDOTXHUGLVSXWD
RX FRQWURYpUVLD TXH SRVVD VXUJLU HQWUH HOHV UHODFLRQDGD FRP RX RULXQGD GD VXD FRQGLomR GH
HPLVVRUDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDV
GLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQGHGHVHWHPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR &RQVHOKR
0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &90 EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV
DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GR 5HJXODPHQWR GH $UELWUDJHP GD &kPDUD GH $UELWUDJHP GR
0HUFDGRGRVUHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR$OHLEUDVLOHLUD
VHUi D ~QLFD DSOLFiYHO DR PpULWR GH WRGD H TXDOTXHU FRQWURYpUVLD EHP FRPR j H[HFXomR
LQWHUSUHWDomRHYDOLGDGHGDSUHVHQWHFOiXVXODFRPSURPLVVyULD27ULEXQDODUELWUDOVHUiIRUPDGRSRU
iUELWURVHVFROKLGRVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQR5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHP2SURFHGLPHQWRDUELWUDO
WHUiOXJDUQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORORFDORQGHGHYHUiVHUSURIHULGDDVHQWHQoD
DUELWUDO$DUELWUDJHPGHYHUiVHUDGPLQLVWUDGDSHODSUySULD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRVHQGR
FRQGX]LGDHMXOJDGDGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVSHUWLQHQWHVGR
5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHP

6HPSUHMXt]RGDYDOLGDGHGDFOiXVXODDUELWUDORUHTXHULPHQWRGHPHGLGDVGHXUJrQFLDSHODV3DUWHV
DQWHV GH FRQVWLWXtGR R 7ULEXQDO $UELWUDO GHYHUi VHU UHPHWLGR DR 3RGHU -XGLFLiULR QD IRUPD GR
5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHPGD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRVHQGRHOHLWRSDUDWDLVPHGLGDV
RIRURGD&RPDUFDGD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR
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ADMINISTRADOR

073.666.336-31

ADMINISTRADOR

055.211.246-16

05/03/1986

BACHAREL EM DIREITO

RENATA SABINO SALVADOR GRANDE

058.740.216-47

N/A

05/04/1982

FABIO MASCARENHAS DA SILVA

N/A

01/09/1986

JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR

N/A

Pertence apenas à Diretoria

MÉDICO

014.848.896-06

037.496.966-32

MÉDICO

001.560.946-49

ALCEU ALVES DA SILVA

03/01/1956

ENGENHEIRO

000.309.886-91

N/A

30/04/1938

EDUARDO BORGES DE ANDRADE

N/A

23/08/1931

JOSÉ SALVADOR SILVA

DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS

Pertence apenas à Diretoria

13/09/1980

ENGENHEIRO

RAFAEL CARDOSO CORDEIRO

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

12 - Diretor de Relações com
Investidores

DIRETORA COMERCIAL E DE
MARKETING

N/A

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

DIRETOR FINANCEIRO

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

DIRETOR DE OPERAÇÕES

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

DIRETOR MÉDICO

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

01/06/1988

Cargo eletivo ocupado

FELIPE SALVADOR LIGÓRIO

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

3

83.00%

3

100.00%

2

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

2

0.00%

2

0.00%

1

PÁGINA: 252 de 371

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

ECONOMISTA

140.094.126-15

22/10/1959

ENGENHEIRO

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

469.540.316-15

COORDENADOR DO COMITÊ DE
AUDITORIA

17/11/1953

GERALDO SARDINHA PINTO FILHO

N/A

MÉDICO

627.724.067-68

MÉDICO

064.056.448-80

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

DIRETOR PRESIDENTE (ELEIÇÃO E
POSSE EM 10/02/2021, MANDATO DE 3
ANOS)

01/11/1960

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

496.200.026-87

MÉDICO

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA 06/10/1958

N/A

21/02/1959

MAURÍCIO CESCHIN

N/A

06/03/1956

ARY COSTA RIBEIRO

N/A

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

CONTADOR

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Cargo eletivo ocupado

199.449.260-00

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

3

0.00%

2

83.00%

1

100.00%

3

100.00%

3

100.00%

3

100.00%

PÁGINA: 253 de 371

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

MÉDICA E ADMINISTRADORA

581.317.796-53

DIRETORA VICE-PRESIDENTE
ASSISTENCIAL (ELEIÇÃO E POSSE EM
10/02/2021, MANDATO DE 3 ANOS)

15/11/1962

MÁRCIA SALVADOR GÉO

DIRETORA VICE-PRESIDENTE
ADMINISTRATIVA E COMERCIAL
(ELEIÇÃO E POSSE EM 10/02/2021,
MANDATO DE 3 ANOS)

10/02/2021

10/02/2021

10/02/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

0.00%

3

0.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR - 073.666.336-31

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 254 de 371

O Sr. FELIPE SALVADOR LIGÓRIO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. FELIPE SALVADOR LIGÓRIO não tem participação em entidades do terceiro setor.

O Dr. Felipe graduou em medicina pelo Centro Universitário de Belo Horizonte em 2012, e concluiu em 2018 MBA pela London Business School. Durante o MBA foi líder de implementação de projetos na
International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) de 2017 a 2018. Especializado em Administração Hospitalar pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2014), atuou como Assessor da
Diretoria Técnica na Rede Mater Dei de 2011 a 2013 e no Hospital Mãe de Deus de 2013 a 2014. Em 2014, tornou Gerente Clínico Assistencial na Rede Mater Dei e desde 2018 é Diretor Médico da Rede Mater Dei.

FELIPE SALVADOR LIGÓRIO - 014.848.896-06

Experiência profissional / Critérios de Independência

34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice
Pres.

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

MÉDICA

34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice
Pres.

Cargo eletivo ocupado

494.127.446-68

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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RENATA SABINO SALVADOR GRANDE - 058.740.216-47

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. FABIO MASCARENHAS DA SILVA não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. FABIO MASCARENHAS DA SILVA não tem participação em entidades do terceiro setor.

O Sr. Fabio formou-se em Administração de Empresas, trabalhou na área de Compras e Custos durante 13 anos. Pós Graduado em Finanças pela Fundação Dom Cabral ; MBA em Finanças pelo Instituto Ibmec.
Trabalha na Rede Mater Dei de Saúde desde 2003 tendo ocupado vários cargos de gestão entre 2009 e 2013 e de superintendência de 2014 a 2017. Em Abril de 2017, assumiu a Diretoria Financeira da Rede Mater
Dei.

FABIO MASCARENHAS DA SILVA - 055.211.246-16

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR não tem participação em entidades do terceiro setor.

O Sr. José Henrique é graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC, possui o Full Time MBA na Universidade de Columbia (EUA) que foi concluído em 2011. Neste ano também concluiu sua especialização
em Gestão Hospitalar na Fundação Dom Cabral (FDC). Trabalhou durante a gradução na Rede Mater Dei, Dasa e no Hospital Sírio Libanês. Após concluir sua graduação, trabalhou no Hospital Albert Einstein de
2009 a 2010, e, em seguida, tornou-se Gerente Administrativo na Rede Mater Dei. Em 2015, tornou-se Diretor Comercial na Rede Mater Dei. Em 2016, assumiu a Diretoria de Operações da companhia, cargo que
ocupa atualmente. Durante 2019 e 2020, foi presidente do Chapter Minas Gerias no Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEXs). Desde 2016 é membro do YPO. Em 2020, foi vice-presidente do Congresso
Nacional dos Hospitais Privados (CONAHP) e em 2021 tornou-se presidente.

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

RAFAEL CARDOSO CORDEIRO - 037.496.966-32

Não é considerada Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 255 de 371

A Sra. RENATA SABINO SALVADOR GRANDE não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. RENATA SABINO SALVADOR GRANDE não tem participação em entidades do terceiro setor.

A Sra. Renata formou em Direito na Anhembi Morumbi em São Paulo, trabalhou nas áreas Financeira e Administrativa na Rede Mater Dei de 2006 a 2010 e nas áreas Financeira e Comercial do HCor em São Paulo
de 2011 a 2014. De 2017 a 2018. Cursou Full Time MBA Hult International Business School. Na mesma instituição em 2019, concluiu um Master em Marketing com distinção. Em 2019, certificou-se em gestão e
liderança no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ocupou o cargo de Gerente Administrativo de 2014 a 2019 na Rede Mater Dei. Em 2019, assumiu a Diretoria Comercial e de Marketing, cargo que ocupa
atualmente na companhia.
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O Sr. JOSÉ SALVADOR SILVA não tem participação em entidades do terceiro setor.

O Dr. José é Médico pela Universidade Federal de Minas Gerais (1956), foi Médico Obstetra do Hospital Odilon Behrens, Ex-Diretor da Associação Médica de Minas Gerais, Ex-Diretor e membro consultivo da
Associação Médica de Minas Gerais. É Sócio Honorário da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sócio Titular da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Membro do Colégio Internacional de Cirurgiões e
Membro da Academia Mineira de Medicina. Tem o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte, de Líder do Setor Saúde da Gazeta Mercantil em São Paulo (2001/2002). Fundador Rede Mater Dei de Saúde e
atualmente é Presidente do Conselho de Administração.

JOSÉ SALVADOR SILVA - 001.560.946-49

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. RAFAEL CARDOSO CORDEIRO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal; (ii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para
a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. RAFAEL CARDOSO CORDEIRO é parte de 02 (dois) Processos Administrativos Sancionadores na CVM ainda em andamento, sem que tenha
havido condenação até o presente momento, notadamente: (i) Processo: 19957.004415/2016-57 (4415/2016) – Assunto: Apuração de eventual violação de deveres fiduciários relacionados à reestruturação
societária da Oi S.A., divulgada por meio de Fato Relevante em 02.10.2013, e suas alterações; e (ii) Processo: 19957.004416/2016-00 (4416/2016) – Assunto: Apuração de eventuais irregularidades relacionadas à
Oferta Pública Global da Oi S.A. registrada na CVM em 19 de fevereiro de 2014, inclusive no que concerne à avaliação de ativos. No caso de decisão desfavorável nos processos administrativos acima, a CVM
poderá impor ao administrador acima mencionado as penalidades aplicáveis constantes do artigo 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

O Sr. RAFAEL CARDOSO CORDEIRO não tem participação em entidades do terceiro setor.

O Sr. Rafael formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós graduação executiva em gestão empresarial pelo IBMEC do Rio de Janeiro e pós graduação em estratégia, gestão e
liderança na Fundação Dom Cabral. Em 2019, formou-se em Stanford no SEP - Programa Executivo In Campus de 6 semanas. Trabalhou na Andrade Gutierrez Concessões (2002-2016), nas áreas de análise
econômico-financeira de novos projetos, tesouraria, operações financeiras estruturadas, relações com instituições financeiras, mercado de capitais, relação com investidores e por último como responsável pela
gestão de ativos de tecnologia do Grupo AG. Foi Diretor Executivo de Finanças, CFO, da Urba, empresa de Desenvolvimento Urbano do Grupo MRV (2016-2020). Desde fevereiro de 2020 é CFO e Diretor de Novos
Negócios da Rede Mater Dei de Saúde. Foi membro do Conselho de Administração da Oi S/A (2011-2015), Membro do Conselho de Administração da Contax Participações S.A (2011-2016) e membro do Conselho
Fiscal da CEMIG de (2010-2011). Desde 2020, é Founding Parter da Reaction, Global Venture Capital.
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ALCEU ALVES DA SILVA - 199.449.260-00

É conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 256 de 371

O Sr. EDUARDO BORGES DE ANDRADE não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. EDUARDO BORGES DE ANDRADE não tem participação em entidades do terceiro setor.

O Sr. Eduardo é Engenheiro Civil pela UFMG em 1961 com Pós-Graduação em Administração de Empresas pela FGV(1965). Fez toda a carreira profissional na Andrade Gutierrez onde iniciou em 1961 como
engenheiro de obra passando por todas as principais funções e chegando a Diretor Superintendente, principal executivo da empresa (1978-2001).
Hoje Eduardo Borges de Andrade é membro do Conselho de Acionistas da Andrade Gutierrez S.A., Presidente da “Administradora São Miguel”, holding dona de 33,3% do Grupo Andrade Gutierrez, membro do
Conselho de Administração do Hospital Mater Dei e membro do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral.

EDUARDO BORGES DE ANDRADE - 000.309.886-91

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. JOSÉ SALVADOR SILVA não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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Sr. GERALDO é economista pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais com especialização em Finanças pela J.L.Kellogg Northwestern University, USA, pelo INSEAD – The
European Institute of Business Administration, France e cursou o Programa de Gestão Avançada pelo INSEAD, em conjunto com a FDC – Fundação Don Cabral. É Sócio-diretor da November 17th Consultoria
Empresarial, empresa que atua no campo de Finanças. Atualmente é Membro do Conselho de Administração de diversas empresas, notadamente, a Moura Dubeux Engenharia / PE (construção civil), a Rede Mater
Dei de Saúde / MG, o Grupo Morada / SP (transporte e logística), a Dori Alimentos S.A / SP (indústria de alimentos), o Grupo Barcelos / RJ (varejo e atacado alimentar) e a Farmax / MG (indústria de produtos
farmacêuticos e de beleza). É Membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Moura Dubeux e Engenharia / PE e do Grupo Morada / SP. É Membro do Comitê de Estratégia da Dori Alimentos S.A. / SP. No passado foi
Membro do Conselho de Administração de outras diversas empresas, especificamente, o Grupo Algar / MG (telecom, tecnologia, agronegócio, segurança, patrimonial e resorts), durante o período de 2010 a 2018; o
Grupo Seculus / MG (relógios e loteamentos), durante o período de 2008 a 2016; a Transpes S.A. / MG (transporte de cargas especiais), durante o período de 2016 a 2019; o Grupo Kulu / SC (indústria de roupas
infantis), durante o período de 2010 a 2019; o Grupo Sales / MG (varejo alimentar), durante o período de 2015 a 2019; O Grupo Raymundo da Fonte / PE (indústria de produtos de higiene, limpeza e condimentos),
durante o período de 2015 a 2020. Ainda, foi Membro do Comitê de Auditoria e Riscos do Grupo Algar, durante o período de 2010 a 2012; Membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios do Grupo Raymundo da
Fonte / PE, durante o período de 2016 a 2020, e da Transpes S.A. / MG, durante o período de 2017 a 2020. Além disso, foi Coordenador do Comitê de Finanças da Vigor S.A. / SP (indústria de lacticínios), durante o
período de 2013 a 2016, e do Grupo Raymundo da Fonte / PE, durante o período de 2017 a 2020. Por fim, foi Membro do Conselho Curador do Hospital da Baleia / MG (hospital filantrópico), durante o período de
2009 a 2012.

GERALDO SARDINHA PINTO FILHO - 140.094.126-15

É conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. ALCEU ALVES DA SILVA não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Sr. Alceu foi Presidente e Vice Presidente do Sindicato Patronal dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre de (1999 a 2014).

O Sr. Alceu é graduado em ciências contábeis, pós-graduado em Administração Hospitalar e cursou o programa de Formação de Conselheiros ofertado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. É
Vice-Presidente da MV, empresa líder no seguimento de Tecnologia de Informações na área da saúde, com atuação em todo o Território Nacional, na América Latina e em Angola. Foi Superintendente Executivo,
durante o período de 1998 até 2015, e CEO, durante o período de 2015 a 2017, do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre - RS. É Membro do Conselho de Administração da Rede de Hospitais Mater Dei de Belo
Horizonte – MG. É Membro do Conselho de Administração do Hospital Anchieta de Brasília-DF. É Membro do Conselho de Administração do Instituto Raiar de Brasília – DF. É Membro do Conselho de Administração
e Coordenador de Planejamento do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre – RS. É Vice Presidente Administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - RS. É Membro do Conselho de Administração do
Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É Membro do Conselho de Administração do Hospital Santa Luzia de Brasília – DF. É Membro do Conselho de Administração do Hospital do
Coração de Brasília – DF. É Presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre – RS. Durante sua carreira atuou 46 anos como executivo na rede de saúde pública e privada, inclusive no Ministério da
Saúde. É Professor em diversas Universidades do País, notadamente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos de São Leopoldo - RS, Universidade Feevale de Novo Hamburgo - RS, Faculdade de Formação de
Profissionais da Área da Saúde – Fasaúde de Porto Alegre – RS, e da Fundação Dom Cabral – Escola de Formação de Executivos e de Negócios.
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RENATO MORAES SALVADOR SILVA - 469.540.316-15

É conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 257 de 371

O Sr. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO não tem participação em entidades do terceiro setor.

663

Versão : 1

O Sr. ARY COSTA RIBEIRO não tem participação em entidades do terceiro setor.

Ary tem formação em Medicina pela Universidade Gamma Filho e fez residência em Cardiologia e Clínica Médica. Foi Especialista em Cardiologia e em Fisiologia Clínica na Socialstyrelsen, Suécia. É Doutor (PhD)
em Ciências Médicas pelo Instituto Karolinska – Estocolmo, Suécia, Graduado no PDG (Programa de Desenvolvimento Gerencial) Health Care. IBMEC. RJ. Reúne mais de 25 anos de experiência no setor de saúde.
É atual Membro do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde. Vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), Gestor de Serviços de Saúde, na
Clínica São Vicente e no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, e na Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Atual superintendente Comercial e de Serviços Ambulatoriais do Hospital do
Coração, em São Paulo.

ARY COSTA RIBEIRO - 627.724.067-68

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

Adicionalmente, o Sr. Renato Moraes Salvador Silva consta como parte do Procedimento Investigatório Criminal nº 0868196-21.2016.8.13.0024, em trâmite na Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG, iniciado para
apurar crime tributário previsto na Lei 8.137/1990 atribuído à empresa da qual o Sr. Renato Moraes Salvador Silva era sócio administrador e não relacionada à Companhia, o qual se encontra suspenso, tendo em
vista ter sido realizado o acordo para parcelamento do débito tributário da referida empresa. O pagamento das parcelas está em dia e, caso concluído o pagamento integral, nos termos do referido parcelamento,
restará extinta a punibilidade no âmbito de tal ação.

O Sr. Renato Moraes Salvador Silva não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Renato Moraes Salvador Silva é réu na ação penal nº 0002516-41.2018.4.01.3801, que tramita no
Tribunal Regional Federal da Primeira Região – Subseção Judiciária de Juiz de Fora e nas Ações Civis Públicas de no 1000201-84.2018.4.013813, em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal de Governador
Valadares e no 1005751-62.2019.4.01.3801, em trâmite perante a 4ª Vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, que versam sobre supostos crimes e atos de improbidade previstos na Lei 8.666/1993, atribuídos à
empresa da qual o Sr. Renato Moraes Salvador Silva era sócio administrador e não relacionada à Companhia, sendo o objeto de tais processos obras contratadas por meio de licitação pública para
construção/ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. Caso tais processos sejam julgados de forma desfavorável, poderão ser aplicadas ao administrator acima mencionado,
penas privativas de liberdade, que podem variar de (i) 2 a 4 anos, no caso de fatos questionados no âmbito da Lei 8.666/1993 e de (ii) 2 a 12 anos, no caso de ilícitos penais no caso ilícitos penais no âmbito dos
casos acima. Esclarece-se que os referidos processos encontram-se em fase de instrução, não tendo havido decisões condenatórias em face do Sr. Renato Moraes Salvador Silva.
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HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA - 496.200.026-87

É conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 258 de 371

O Sr. MAURÍCIO CESCHIN não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. MAURÍCIO CESCHIN não tem participação em entidades do terceiro setor..

Dr. Maurício é médico clínico geral e gastroenterologista, especialização em Administração em Sistemas de Saúde, Marketing e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Reúne mais de 30 anos de
experiência no setor de saúde brasileiro. Foi presidente da Medial Saúde; Sócio da Integrare Consultoria; Diretor superintendente do Hospital Sírio-Libanês, no mesmo período em que acumulou a função de vicepresidente da ANAHP – Associação Nacional dos Hospitais Privados. No setor público, ocupou o cargo de diretor de desenvolvimento setorial e posteriormente de diretor de produtos e diretor presidente da ANS –
Agência Nacional de Saúde Suplementar (2009 a 2012). Foi presidente da Qualicorp, administradora de benefícios e membro do Conselho de Administração do Hospital Sírio Libanês. Atualmente é Conselheiro da
Mantris – Saúde Corporativa, Membro do Comitê de Estratégia do Hospital ACCamargo – Cancer Center, Membro do Conselho de Administração da rede Mater Dei e Consultor na área da Saúde.

MAURÍCIO CESCHIN - 064.056.448-80

É conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. ARY COSTA RIBEIRO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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Versão : 1

A Sra. MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO não tem participação em entidades do terceiro setor.
A Sra. MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Dra. Maria Norma é graduada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e é pós-graduada pelo Programa de Gestão Avançada (PGA) da Fundação Dom Cabral e INSEAD (França). É
especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em videolaparoscopia. Atualmente ocupa o cargo de Vice-Presidente Administrativa Financeira e Comercial da Rede Mater Dei de Saúde. É membro do Conselho da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais (AHMG) e foi Conselheira da Associação Nacional dos Hospitais Privados – ANAHP.

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO - 494.127.446-68

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA não tem participação em entidades do terceiro setor.

Dr. Henrique é graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (1982). Especialista na área de mastologia no Guy’s Hospital – Inglaterra, University of Pittsburgh (NSABP) – Estados Unidos,
Imperial Cancer Research Fund – Inglaterra, Instituto Nazionale Per Lo Studio de 1ª Cura Del Tumore – Itália. Especialização em reprodução humana na Frauenklinic na Universidade de Erlangen – Alemanha e na
Universidade de British Columbia – Grace Hospital – Canadá. Foi diretor técnico e clínico da Rede Mater Dei de 1986 a 2011. É Presidente do Hospital Mater Dei desde 2011, membro do Conselho Curador da
Fundação Dom Cabral desde 2009, Membro titular da cadeira 65 da Academia Mineira de Medicina desde 2010. É reconhecido nacionalmente como Médico e Mastologista. Ocupou cargos importantes na área, por
exemplo, Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia (1995-1998), Presidente da comissão científica da Sociedade Brasileira de Mastologia (2007-2011), foi Vice presidente da ANAHP ( 2002- 05), Presidente
da Associação Nacional de Hospitais Privados(ANAHP) (2008–2012) e atualmente é Conselheiro da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) desde 2019. Foi palestrante em mais de 800 congressos
nacionais e internacionais. Possui mais de 300 publicações entre periódicos, capítulos de livros, artigos em revistas e anais e 12 livros publicados. Recebeu vários prêmios e condecorações entre eles: Prêmio Clóvis
Salgado/88, Comenda Sociedade Brasileira de Mastologia pelo empenho para o desenvolvimento da Mastologia no Brasil (2009), Administrador Hospitalar do Ano - Federação Brasileira de Administradores
Hospitalares - categoria Hospital Privado (2008), Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal de Belo Horizonte (2006), Medalha de Honra Juscelino Kubitschek (2011) e Grande Medalha da Inconfidência (2017).É
também Professor livre discente de ginecologia pela Faculdade de medicina de Valença (RJ).
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N/A

FELIPE SALVADOR LIGÓRIO - 014.848.896-06

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Não é considerada Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 259 de 371

A Sra. MARCIA SALVADOR GEO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Sra. MARCIA SALVADOR GEO não tem participação em entidades do terceiro setor..

Também é Membro do Conselho Executivo da SOGIMIG - Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais Ocupou cargos importantes na área, por exemplo, Vice-Presidente da Central dos Hospitais de
Minas Gerais - SINDHOMG (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais); Presidente do Núcleo Brasileiro de Uroginecologia; Presidente da Comissão especializada em
Urodinâmica da FEBRASGO e fez parte da câmara técnica do CRMMG - conselho regional de medicina de Minas Gerais. É palestrante em Congressos Nacionais e Internacionais, autora e coautora de diversos
Trabalhos científicos publicados em revistas nacionais, internacionais.

Dra. Marcia é Médica formada pela UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; Administradora de Empresas pela FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura. Atualmente é Vice-Presidente Assistencial
e Operacional e Diretora Clínica da Rede Mater Dei. É especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FEBRASGO -Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e tem Pós-Graduação em Uroginecologia no St
Georges Hospital – Londres e pós-graduação em Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral e INSEAD em Fointanebleau – França. Coordenadora das equipes de Ginecologia / Obstetrícia e Uroginecologia da
Rede Mater Dei de Saúde e Diretora Executiva da Central dos Hospitais de Minas Gerais - SINDHOMG (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais).

MÁRCIA SALVADOR GÉO - 581.317.796-53

Não é considerada Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.
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RENATO MORAES SALVADOR SILVA - 469.540.316-15

N/A

GERALDO SARDINHA PINTO FILHO - 140.094.126-15

N/A

ALCEU ALVES DA SILVA - 199.449.260-00

N/A

EDUARDO BORGES DE ANDRADE - 000.309.886-91

N/A

JOSÉ SALVADOR SILVA - 001.560.946-49

N/A

RAFAEL CARDOSO CORDEIRO - 037.496.966-32

N/A

RENATA SABINO SALVADOR GRANDE - 058.740.216-47

N/A

FABIO MASCARENHAS DA SILVA - 055.211.246-16

N/A

JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR - 073.666.336-31
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N/A

MÁRCIA SALVADOR GÉO - 581.317.796-53

N/A

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO - 494.127.446-68

N/A

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA - 496.200.026-87

N/A

MAURÍCIO CESCHIN - 064.056.448-80

N/A

ARY COSTA RIBEIRO - 627.724.067-68

N/A
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

062.564.046-29

FERNANDO DANIEL DE MOURA
FONSECA
ADVOGADO

ECONOMISTA

ADVOGADA

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê de Auditoria

Outros

Membro do Comitê de Auditoria
(Coordenador)

Outros

Membro do Comitê de Auditoria

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

19/03/2021

05/05/1984

19/03/2021

17/11/1953

19/03/2021

07/10/1967

Data eleição

Data de
nascimento

1

19/03/2021

1

19/03/2021

1

19/03/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 ANOS

0.00%

2 ANOS

0.00%

2 ANOS

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

GERALDO SARDINHA PINTO FILHO - 140.094.126-15

Não se enquadra nas restrições previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3 para o exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria.

Não é considerada Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

Versão : 1

PÁGINA: 261 de 371

A Dra. MARIA FERNANDA não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

A Dra. MARIA FERNANDA não tem participação em entidades do terceiro setor.

Formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1992, é doutora em direito público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em direito administrativo pela Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É, ainda, Especialista em Direito Urbanístico pela PUC-Minas. É Presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo - IMDA. Foi juíza substituta do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais entre 2008 e 2010, É Professora de Direito Administrativo e Urbanístico. Possui diversos livros e artigos publicados na área. Além da experiência acadêmica, é
advogada na área de direito público.

Dra. Maria Fernanda é advogada, sócia de Sacha Calmon, Carvalho Pereira, Fortini Advogados.

MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA - 004.859.916-67

Experiência profissional / Critérios de Independência

Comitê de Auditoria

Conselheiro de Administração (Efetivo) - Independente

140.094.126-15

GERALDO SARDINHA PINTO FILHO

004.859.916-67

MARIA FERNANDA PIRES DE
CARVALHO PEREIRA

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Dr. Fernando é advogado e contador, sócio de Sacha Calmon, Misabel e Derzi Advogados.

FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - 062.564.046-29

É conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

O Sr. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO não tem participação em entidades do terceiro setor.

Sr. GERALDO é economista pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais com especialização em Finanças pela J.L.Kellogg Northwestern University, USA, pelo INSEAD – The
European Institute of Business Administration, France e cursou o Programa de Gestão Avançada pelo INSEAD, em conjunto com a FDC – Fundação Don Cabral. É Sócio-diretor da November 17th Consultoria
Empresarial, empresa que atua no campo de Finanças. Atualmente é Membro do Conselho de Administração de diversas empresas, notadamente, a Moura Dubeux Engenharia / PE (construção civil), a Rede Mater
Dei de Saúde / MG, o Grupo Morada / SP (transporte e logística), a Dori Alimentos S.A / SP (indústria de alimentos), o Grupo Barcelos / RJ (varejo e atacado alimentar) e a Farmax / MG (indústria de produtos
farmacêuticos e de beleza). É Membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Moura Dubeux e Engenharia / PE e do Grupo Morada / SP. É Membro do Comitê de Estratégia da Dori Alimentos S.A. / SP. No passado foi
Membro do Conselho de Administração de outras diversas empresas, especificamente, o Grupo Algar / MG (telecom, tecnologia, agronegócio, segurança, patrimonial e resorts), durante o período de 2010 a 2018; o
Grupo Seculus / MG (relógios e loteamentos), durante o período de 2008 a 2016; a Transpes S.A. / MG (transporte de cargas especiais), durante o período de 2016 a 2019; o Grupo Kulu / SC (indústria de roupas
infantis), durante o período de 2010 a 2019; o Grupo Sales / MG (varejo alimentar), durante o período de 2015 a 2019; O Grupo Raymundo da Fonte / PE (indústria de produtos de higiene, limpeza e condimentos),
durante o período de 2015 a 2020. Ainda, foi Membro do Comitê de Auditoria e Riscos do Grupo Algar, durante o período de 2010 a 2012; Membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios do Grupo Raymundo
da Fonte / PE, durante o período de 2016 a 2020, e da Transpes S.A. / MG, durante o período de 2017 a 2020. Além disso, foi Coordenador do Comitê de Finanças da Vigor S.A. / SP (indústria de lacticínios),
durante o período de 2013 a 2016, e do Grupo Raymundo da Fonte / PE, durante o período de 2017 a 2020. Por fim, foi Membro do Conselho Curador do Hospital da Baleia / MG (hospital filantrópico), durante o
período de 2009 a 2012.
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Descrição da Condenação

N/A

MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA - 004.859.916-67

Tipo de Condenação

Não se enquadra nas restrições previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3 para o exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria.

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617.

PÁGINA: 262 de 371

O Sr. FERNANDO FONSECA não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. FERNANDO FONSECA não tem participação em entidades do terceiro setor.

É Membro do Conselho Científico (Parecerista) da Revista Direito Tributário Atual (RDTA), vinculada ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), Membro do Conselho Científico (Parecerista) da Revista
Abradt/Fórum de Direito Tributário (RAFDT), vinculada à Associação Brasileira de Direito Tributário (Abradt), Membro do Conselho Científico (Parecerista) da Revista de Direito Tributário Contemporâneo (RDTC),
editada pela Thomson Reuters, Membro do Associação Brasileira de Direito Tributário (Abradt – MG), Membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT – SP), Membro do Grupo de Estudos Técnicos
Tributários do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC/MG), criado pela Portaria CRCMG nº 039, de 12 de abril de 2018, com vigência até 31 de dezembro de 2019. Atuou como conselheiro
representante dos Contribuintes (CNT), junto à 1ª Turma Especial, da 3ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo ocupando a Vice-Presidência da
Turma de 05/03/2015 a 15/05/2015 (2014-2015).

Atua como professor de Direito Tributário (graduação e mestrado) na Faculdade de Direito Milton Campos (Minas Gerais) e, Professor Convidado da Pós-Graduação (mestrado e doutorado) na Universidade Federal
de Minas Gerais.

Tem residência Pós-Doutoral em Direito Tributário (UFMG), Doutorado em Direito Tributário (USP), Mestrado em Direito Tributário (USP) e Master of Laws, International Taxation (NYU), além de especialização em
Direito Tributário (FGV) e Extensão em Contabilidade Internacional (UFRJ).
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N/A

FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - 062.564.046-29

N/A

GERALDO SARDINHA PINTO FILHO - 140.094.126-15
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JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor Médico

FELIPE SALVADOR LIGÓRIO

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

496.200.026-87 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 Hospital Mater Dei S.A.

496.200.026-87 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

014.848.896-06 Hospital Mater Dei S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

16.676.520/0001-59

PÁGINA: 264 de 371

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

20.248.498/0001-13 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

494.127.446-68 Hospital Mater Dei S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

670

Diretor Financeiro

FABIO MASCARENHAS DA SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor de Operações

JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Cargo

Nome

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Assistencial

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Presidente do Conselho de Administração e

JOSÉ SALVADOR SILVA

Pessoa relacionada

001.560.946-49 Hospital Mater Dei S.A.

581.317.796-53 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

001.560.946-49 JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

055.211.246-16 Hospital Mater Dei S.A.

073.666.336-31 Hospital Mater Dei S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

PÁGINA: 265 de 371

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

20.248.498/0001-13 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

20.248.498/0001-13

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

496.200.026-87 Hospital Mater Dei 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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MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Assistencial

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

469.540.316-15 Hospital Mater Dei S.A.

494.127.446-68 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 Hospital Mater Dei S.A.

494.127.446-68 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

PÁGINA: 266 de 371

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

20.248.498/0001-13 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

581.317.796-53 Hospital Mater Dei S.A.

CPF
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Observação

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretora Comercial e de Marketing

RENATA SABINO SALVADOR GRANDE

Cargo

Nome

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Assistencial

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

581.317.796-53 Hospital Mater Dei S.A.

494.127.446-68 Hospital Mater Dei S.A.

469.540.316-15 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 Hospital Mater Dei S.A.

469.540.316-15 Hospital Mater Dei S.A.

001.560.946-49 JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

16.676.520/0001-59

PÁGINA: 267 de 371

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

20.248.498/0001-13 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

058.740.216-47 Hospital Mater Dei S.A.

CPF
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Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Assistencial

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Cargo

Nome

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Assistencial

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

494.127.446-68 Hospital Mater Dei S.A.

469.540.316-15 Hospital Mater Dei S.A.

581.317.796-53 Hospital Mater Dei S.A.

496.200.026-87 Hospital Mater Dei S.A.

581.317.796-53 Hospital Mater Dei S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

16.676.520/0001-59

PÁGINA: 268 de 371

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

469.540.316-15 Hospital Mater Dei S.A.

CPF
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Observação

Membro do Conselho de Administração e
Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Cargo

Nome

Observação

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do emissor ou controlada

469.540.316-15 Hospital Mater Dei S.A.

496.200.026-87 Hospital Mater Dei S.A.

494.127.446-68 Hospital Mater Dei S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

16.676.520/0001-59

PÁGINA: 269 de 371

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

496.200.026-87 Hospital Mater Dei S.A.

CPF
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Administrador do Emissor

Observação

Administrador

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ SALVADOR SILVA

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2020

Cargo/Função

Identificação

494.127.446-68

20.248.498/0001-13

496.200.026-87

Administrador do Emissor

Observação

Sócia Minoritária

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Pessoa Relacionada

20.248.498/0001-13

Membro do Conselho de Administração e Diretora Vice-Presidente Administrativo e Comercial

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Administrador do Emissor

Observação

Sócio Indireto

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

20.248.498/0001-13

001.560.946-49

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Subordinação

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1

PÁGINA: 270 de 371

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Administrador do Emissor

Observação

Sócia Indireta

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretora Vice-Presidente Assistencial

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Cargo/Função

Identificação

Observação

Sócia Indireta

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

20.248.498/0001-13

469.540.316-15

20.248.498/0001-13

581.317.796-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1

PÁGINA: 271 de 371

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV

$ &RPSDQKLD FRQWUDWRX VHJXUR GH 5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO ' 2  SDUD FREHUWXUD GH HYHQWXDLV
GHVSHVDVVXSRUWDGDVSHORVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVGHFRUUHQWHVGDUHSDUDomRGHGDQRVFDXVDGRVD
WHUFHLURVRXj&RPSDQKLDGHSHQDOLGDGHVLPSRVWDVSRUDJHQWHVHVWDWDLVHDFRUGRVFRPRREMHWLYR
GH HQFHUUDU SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV RX MXGLFLDLV HP YLUWXGH GR H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV $
DSyOLFHGHVHJXURWHUiYLJrQFLDHQWUHRSHUtRGRGHGHDEULOGHDGHDEULOGH

$ DSyOLFH IRL FRQWUDWDGD SHOD &RPSDQKLD MXQWR j =XULFK 0LQDV %UDVLO 6HJXURV 6$ H R VHX OLPLWH
Pi[LPRGHJDUDQWLDpGH5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 2YDORUGRSUrPLRSDJR
SHODFRQWUDWDomRGDDSyOLFHGHVHJXURIRLGH5 FHQWRHFLQTXHQWDHFLQFRPLOGX]HQWRV
HTXDWURUHDLVHVHLVFHQWDYRV 

KΘKĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞǀġĐŽďĞƌƚƵƌĂƐƚşƉŝĐĂƐĚĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƐĞŐƵƌŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ĚĞĨĞƐĂ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƵƚƵĂĕĆŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ĚĞĨĞƐĂƐ Ğŵ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐƉŽƌĚĂŶŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ĂĐŽƌĚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ĂƌďŝƚƌĂŝƐ͕ƉŽƌŵĞĚŝĂĕĆŽŽƵĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵƚĂ ;dͿ Ğ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ;dͿ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐƉŽƌƉƌĄƚŝĐĂƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŶŽƐƐĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞŽƐĞŐƵƌŽΘK͕ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƐĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĂĐŝŵĂĚĞƐĐƌŝƚĂƐ͕
ĠŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĂƚƌĂĕĆŽĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞďŽŶƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂŽ
ĂƐƐƵŵŝƌĂŐĞƐƚĆŽĚĞƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ͘WŽƌĨŝŵ͕ŽƐĞŐƵƌŽΘK͕ĞŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝů͕ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚƷƉůŝĐĞŶĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞŵƋƵĞ Ž
ƐĞŐƵƌŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƉƌŽƚĞŐĞƌ Ž ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐ͕ ƚĂŵďĠŵ ŐĂƌĂŶƚĞ Ă ŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽ
ƉƌĞũƵĚŝĐĂĚŽ͘
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12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR
&RP UHODomR DR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGRRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH
$XGLWRULD QmR HVWDWXWiULR H LQGLFDGR FRPR VHX FRRUGHQDGRU R 6U *HUDOGR 6DUGLQKD FRQVHOKHLUR
LQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLD2&RPLWrVHUiLQVWDXUDGRHLQLFLDUiVHXVWUDEDOKRVWmRORJRRVGHPDLV
PHPEURVVHMDPHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'DWDHTXyUXPGHLQVWDODomRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVUHDOL]DGDVQRV~OWLPRVWUrVDQRV

'$7$

7,32'$$66(0%/(,$

&2192&$d2













2UGLQiULDH([WUDRUGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
2UGLQiULDH([WUDRUGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
2UGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
([WUDRUGLQiULD
2UGLQiULDHH[WUDRUGLQiULD

&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomR
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD
&RQYRFDomRGLVSHQVDGD

48Ï580'(
,167$/$d2














&RQYRFDomRGLVSHQVDGDHPYLUWXGHGDSUHVHQoDGHGRVDFLRQLVWDV



*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD

$ &RPSDQKLD p OLVWDGD QR VHJPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR TXH HVWDEHOHFH SUiWLFDV GLIHUHQFLDGDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD(PD%LQWURGX]LXWUrVVHJPHQWRVGHQHJRFLDomRFRPQtYHLVGLIHUHQWHVGH
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO1tYHO H1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGH
HVWLPXODU DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDGLFLRQDOHPUHODomRDRH[LJLGRSHODOHJLVODomR2VVHJPHQWRVGHOLVWDJHPVmR
GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP YROXQWDULDPHQWH D
REVHUYDUSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHH[LJrQFLDVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDOpP
GDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDXPHQWDPRQtYHOGHJRYHUQDQoDGDV
&RPSDQKLDVHDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVR
GHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV

$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHV
HVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV

$VFRPSDQKLDVTXHLQJUHVVDPQR1RYR0HUFDGRVXEPHWHPVHYROXQWDULDPHQWHDGHWHUPLQDGDV
UHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVHSRUH[HPSORD
HPLWLUDSHQDVDo}HVRUGLQiULDVPDQWHUHPFLUFXODomRQRPtQLPRGRFDSLWDOVRFLDORXGR
FDSLWDOVRFLDOGHVGHTXHRYROXPHILQDQFHLURPpGLRGLiULRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGDFRPSDQKLD
VHPDQWHQKDLJXDORXVXSHULRUD5FRQVLGHUDGRVRVQHJyFLRVUHDOL]DGRVQRV~OWLPRV
 GR]H PHVHVFRQVWLWXLUXP&RPLWrGH$XGLWRULDGHQWUHRXWURV$DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVH
GiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUHDFRPSDQKLDHD%DOpPGDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGD
FRPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVFRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$OpP GLVVR R ³&yGLJR GH 0HOKRUHV 3UiWLFDV GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD´ HGLWDGR SHOR ,%*&
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD´REMHWLYDLQGLFDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD
HPSUHVDULDOSDUD L DXPHQWDURYDORUGDVRFLHGDGH LL PHOKRUDUVHXGHVHPSHQKR LLL IDFLOLWDUVHX
DFHVVRDRFDSLWDODFXVWRVPDLVEDL[RVH LY FRQWULEXLUSDUDVXDSHUHQLGDGHVHQGRTXHRVSULQFtSLRV
EiVLFRV LQHUHQWHV D HVWD SUiWLFD VmR D WUDQVSDUrQFLD D HTXLGDGH D SUHVWDomR GH FRQWDV H D
UHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD
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'HQWUHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHORFyGLJRGR,%&*D&RPSDQKLD
DGRWD

L
HPLVVmRH[FOXVLYDGHDo}HVRUGLQiULDV
LL 
SROtWLFD³XPDDomRLJXDODXPYRWR´
LLL 
FRQWUDWDomR GH HPSUHVD GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SDUD D DQiOLVH GH EDODQoRV H
GHPRQVWUDWLYRV ILQDQFHLURV VHQGR TXH HVWD PHVPD HPSUHVD QmR p FRQWUDWDGD SDUD
SUHVWDURXWURVVHUYLoRVTXHFRPSURPHWDPVXDLQGHSHQGrQFLD
LY 
(VWDWXWR 6RFLDO FODUR TXDQWR j D  IRUPD GH FRQYRFDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO E 
FRPSHWrQFLDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD F  VLVWHPD GH YRWDomR
HOHLomR GHVWLWXLomR H PDQGDWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD
'LUHWRULD
Y
WUDQVSDUrQFLDQDGLYXOJDomRGRVUHODWyULRVDQXDLVGDDGPLQLVWUDomR
YL 
FRQYRFDo}HVGHDVVHPEOHLDVHGRFXPHQWDomRSHUWLQHQWHGLVSRQtYHLVGHVGHDGDWDGD
SULPHLUDFRQYRFDomRFRPGHWDOKDPHQWRGDVPDWpULDVGDRUGHPGRGLDVHPSUHYLVDQGR
jUHDOL]DomRGHDVVHPEOHLDVHPKRUiULRVHORFDLVTXHSHUPLWDPDSUHVHQoDGRPDLRU
Q~PHURSRVVtYHOGHDFLRQLVWDV
YLL 
ID]HUFRQVWDUYRWRVGLVVLGHQWHVQDVDWDVGHDVVHPEOHLDVRXUHXQL}HVTXDQGRVROLFLWDGR
YLLL  YHGDomRDRXVRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVHH[LVWrQFLDGHSROtWLFDGHGLYXOJDomRGH
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
L[ 
SUHYLVmRHVWDWXWiULDGHDUELWUDJHPFRPRIRUPDGHVROXomRGHHYHQWXDLVFRQIOLWRVHQWUH
DFLRQLVWDVH&RPSDQKLD
[
FRQVHOKHLURVFRPH[SHULrQFLDHPTXHVW}HVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDVH
[L 
DRIHUWDGHFRPSUDGHDo}HVTXHUHVXOWHHPWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHGHYHVHUGLULJLGD
D WRGRV RV DFLRQLVWDV TXH WHUmR D RSomR GH YHQGHU DV VXDV Do}HV QDV PHVPDV
FRQGLo}HVGRFRQWURODGRULQFOXLQGRDSDUWLFLSDomRQRSUrPLRGHFRQWUROHVHKRXYHU
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'HVFUHYHUDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGDGLUHWRULD
HVWDWXWiULDHQmRHVWDWXWiULDGRFRQVHOKRILVFDOGRVFRPLWrVHVWDWXWiULRVHGRVFRPLWrVGHDXGLWRULD
GHULVFRILQDQFHLURHGHUHPXQHUDomRDERUGDQGRRVVHJXLQWHVDVSHFWRV

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
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVDSURYDGDSRUVHX&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHPGHIHYHUHLURGHHTXHVHHQFRQWUDGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVLWHGH
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULPDWHUGHLFRPEU HQRVVLWHVGD&90 ZZZJRYEUFYP 
HGD% KWWSZZZEFRPEU 

$SUiWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHD'LUHWRULD(VWDWXWiULD
WHP SRU REMHWLYR R UHFRQKHFLPHQWR SHORV VHUYLoRV GHVHQYROYLGRV H YLVD LQFHQWLYDU UHWHU H DWUDLU
SURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVJDUDQWLQGRRFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVHRV
SDGU}HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXEPHWLGD

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHFRPHVVDSROtWLFDFRQVHJXHVH L DWUDLUUHFRPSHQVDUUHWHUHLQFHQWLYDU
H[HFXWLYRV QD FRQGXomR GH VHXV QHJyFLRV GH IRUPD VXVWHQWiYHO REVHUYDGRV RV OLPLWHV GH ULVFR
DGHTXDGRV HVWDQGR VHPSUH DOLQKDGD DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV LL  SURSRUFLRQDU XPD
UHPXQHUDomR FRP EDVH HP FULWpULRV TXH GLIHUHQFLHP R GHVHPSHQKR H SHUPLWDP WDPEpP R
UHFRQKHFLPHQWR H D YDORUL]DomR GD SHUIRUPDQFH LQGLYLGXDO H LLL  DVVHJXUDU D PDQXWHQomR GH
SDGU}HV GH HTXLOtEULR LQWHUQR H H[WHUQR FRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR H
FRPSHWLWLYRVDRPHUFDGRGHWUDEDOKRUHIHUHQFLDOUHJXODPHQWDQGRFULWpULRVHHVWDEHOHFHQGRFRQWUROHV
DGPLQLVWUDWLYRVFDSD]HVGHUHVSRQGHUjVGLYHUVDVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD

b.
composição da remuneração, indicando: 

i.
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

5HPXQHUDomR)L[D

Pró-labore

$ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p FRPSRVWD SRU XPD
UHPXQHUDomRIL[DGHYLGDSRUUHXQLmR(PUD]mRGHVXDVIXQo}HVGHFRRUGHQDomRHVXSHUYLVmRJHUDO
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi VHU SDJD
UHPXQHUDomRDGLFLRQDOIL[DPHQVDOHPDGLomRDRVYDORUHVGHYLGRVSRUUHXQLmR$UHPXQHUDomRIL[D
WHPFRPRREMHWLYRUHPXQHUDURVVHUYLoRVGHFDGDFRQVHOKHLURGHQWURGRHVFRSRGHUHVSRQVDELOLGDGH
DWULEXtGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHQGR HVWDEHOHFLGD GH DFRUGR FRP D
OHJLVODomRHRVSDGU}HVGHPHUFDGR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHPYLUDUHFHEHUYDORUHVUHODWLYRVjUHPXQHUDomR
IL[DGLIHUHQWHVFDVRH[HUoDPRXWURVFDUJRVQD&RPSDQKLDRXVHMDPLQGHSHQGHQWHVQRVWHUPRVGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

Benefícios Diretos e Indiretos

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPEHQHItFLRSDUD&RQVHOKHLURV4XDQGRQHFHVViULRD&RPSDQKLD
UHHPEROVDDVGHVSHVDVGHHVWDGLDHORFRPRomRYLQFXODGDVDRH[HUFtFLRGRFDUJRHPTXHVWmR
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Participação em Comitês.

2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR ID]HP MXV D UHPXQHUDomR SRU SDUWLFLSDomR HP
FRPLWrV

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHOLQFOXLQGRE{QXV
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVSDUWLFLSDo}HVHPUHXQL}HVHFRPLVV}HV1RHQWDQWRRVPHPEURVGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH RFXSDUHP RXWURV FDUJRV QD &RPSDQKLD SRGHUmR ID]HU MXV DR
UHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHWDLVFDUJRV

%HQHItFLRV3yV(PSUHJR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVSyVHPSUHJR

%HQHItFLRV0RWLYDGRVSHOD&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVPRWLYDGRVSHODFHVVDomRGR
H[HUFtFLRGRFDUJR

5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D

Pró-labore.

1RVVRV H[HFXWLYRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV  ID]HP MXV j UHPXQHUDomR IL[D TXH WHP FRPR REMHWLYR
UHPXQHUDURVVHUYLoRVGHFDGDGLUHWRUGHQWURGRHVFRSRGHUHVSRQVDELOLGDGHDWULEXtGRj'LUHWRULD
GD&RPSDQKLDGHILQLGDHPOLQKDFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGR

Benefícios Diretos e Indiretos.

2~QLFREHQHItFLRTXHFRPS}HDUHPXQHUDomRGHQRVVRVGLUHWRUHVpXPSODQRGHVD~GH1RHQWDQWR
UHVVDOWDPRV TXH R YDORU GHVWH SODQR QmR SRVVXL TXDOTXHU UHSUHVHQWDWLYLGDGH QR PRQWDQWH GD
UHPXQHUDomR

Participação em Comitês

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRSRUSDUWLFLSDomRHPFRPLWrV

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDID]HPMXVjUHPXQHUDomRYDULiYHO 3/5 DQXDOEDVHDGDHP
LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXDQWLWDWLYRV H TXDOLWDWLYRV GHILQLGRV SHULRGLFDPHQWH TXH WHP FRPR
REMHWLYR LQFHQWLYDU R FXPSULPHQWR GDV PHWDV GH GHVHPSHQKR DQXDO GD HPSUHVD DOLQKDQGR RV
LQFHQWLYRV GH FXUWR SUD]R HQWUH H[HFXWLYRV H DFLRQLVWDV EHP FRPR DWUDLU H UHWHU RV PHOKRUHV
SURILVVLRQDLVGRPHUFDGR

%HQHItFLRV3yV(PSUHJR

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVSyVHPSUHJR
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%HQHItFLRV0RWLYDGRVSHOD&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR

2V PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD QmR ID]HP MXV D EHQHItFLRV PRWLYDGRV SHOD FHVVDomR GR
H[HUFtFLRGRFDUJR

5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD SRGHUmR SDUWLFLSDU VH D HOHV IRU FRQFHGLGR HVWH GLUHLWR GH SODQR GH
RSomR GH FRPSUD GH Do}HV H GH LQFHQWLYR DWUHODGR jV Do}HV FRP R REMHWLYR GH DOLQKDPHQWR GH
LQFHQWLYRVHQWUHSURILVVLRQDLVHDFLRQLVWDVEHPFRPRUHWHQomRGHVVHV$GPLQLVWUDGRUHVQRPpGLRH
ORQJRSUD]R3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRQRVVR3ODQRGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVHGH,QFHQWLYR
$WUHODGRD$o}HVYHURVLWHQVDDEDL[R

'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD

$&RPSDQKLDQmRSRVVXL'LUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRV

&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR)L[D

3UyODERUH

$ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR )LVFDO FDVR LQVWDODGR p FRPSRVWD SRU XPD
UHPXQHUDomR PHQVDO IL[D $ UHPXQHUDomR IL[D WHPFRPR REMHWLYR UHPXQHUDURV VHUYLoRV GH FDGD
FRQVHOKHLURGHQWURGRHVFRSRGHUHVSRQVDELOLGDGHDWULEXtGRDR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD1RV
WHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³/6$´ D
UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO QmR SRGHUi VHU LQIHULRU SDUD FDGD PHPEUR HP
H[HUFtFLRDGH]SRUFHQWRGDTXHHPPpGLDIRUDWULEXtGDDFDGDGLUHWRUQmRFRPSXWDGRVEHQHItFLRV
YHUEDVGHUHSUHVHQWDomRHSDUWLFLSDomRQRVOXFURV%HQHItFLRV'LUHWRVH,QGLUHWRV1RVWHUPRVGRDUW
  GD /6$ RV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO ID]HP MXV DR UHHPEROVR GDV GHVSHVDV GH
ORFRPRomR H HVWDGD QHFHVViULDV DR GHVHPSHQKR GD IXQomR 4XDQGR QHFHVViULR D &RPSDQKLD
UHHPEROVDDVGHVSHVDVGHHVWDGLDHORFRPRomRYLQFXODGDVDRH[HUFtFLRGRFDUJRHPTXHVWmR

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO QmR ID]HP MXV D UHPXQHUDomR YDULiYHO LQFOXLQGR E{QXV
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVSDUWLFLSDo}HVHPUHXQL}HVHFRPLVV}HV

%HQHItFLRV3yV(PSUHJR

2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVSyVHPSUHJR

%HQHItFLRV0RWLYDGRVSHOD&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR

2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVPRWLYDGRVSHODFHVVDomRGRH[HUFtFLR
GRFDUJR

5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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&RPLWrV

2VPHPEURVGRV&RPLWrV1mR(VWDWXWiULRVQmRID]HPMXVjUHPXQHUDomR

LL
Em relação aos três últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada
elemento na remuneração total:

([HUFtFLR 6RFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH
5HPXQHUDomR)L[D

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO





1$

5HPXQHUDomR9DULiYHO





1$

3yV(PSUHJR





1$

%DVHDGDHP$o}HV





1$

727$/





1$


([HUFtFLR 6RFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH
5HPXQHUDomR)L[D

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO





1$

5HPXQHUDomR9DULiYHO





1$

3yV(PSUHJR





1$

%DVHDGDHP$o}HV





1$

727$/





1$


([HUFtFLR 6RFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH
5HPXQHUDomR)L[D

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO





1$

5HPXQHUDomR9DULiYHO





1$

3yV(PSUHJR





1$

%DVHDGDHP$o}HV





1$

727$/





1$

iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

2V YDORUHV JOREDLV SDJRV DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR FDOFXODGRV H DWXDOL]DGRV
DQXDOPHQWH SHOR PHVPR tQGLFH TXH IRUHP DSOLFDGRV DRV VDOiULRV GRV GHPDLV HPSUHJDGRV GD
LQVWLWXLomR VHQGR TXH R YDORU JOREDO Pi[LPR D VHU SDJR DRV QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV D WtWXOR GH
UHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV HVWDQGR D UHPXQHUDomR JOREDO
Pi[LPDSDUDWDOS~EOLFRDWHQGHQGRDRVOLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV &DEH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR IL[DU D UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD DVVLP FRPR D GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VH
LQVWDODGRGHDFRUGRFRPRVYDORUHVHSDUkPHWURVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO

$PHWRGRORJLDGHFiOFXORHUHDMXVWHOHYDHPFRQVLGHUDomRDVSUiWLFDVFRPXPHQWHDGRWDGDVSHOR
PHUFDGRHVHEDVHLDHPSHVTXLVDVHVSHFtILFDVUHDOL]DGDVFRPIRFRHPHPSUHVDVGRPHVPRVHWRU
EHPFRPRQRVtQGLFHVRILFLDLVGHLQIODomRGLYXOJDGRVSHORJRYHUQRGHIRUPDTXHDUHPXQHUDomRGRV
DGPLQLVWUDGRUHVVHMDSHULRGLFDPHQWHUHDMXVWDGDJDUDQWLQGRDFRPSDWLELOLGDGHGRVYDORUHVFRPDV
PHWDV H FRP DV GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR
GHVFULWRVQRLWHP³F´DEDL[R

&RP UHODomR j UHPXQHUDomR GR &RQVHOKR )LVFDO HVWD VHUi IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO TXH
GHOLEHUDUSHODVXDLQVWDODomRHDHOHLomRGRVVHXVPHPEURV
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razões que justificam a composição da remuneração

$ &RPSDQKLD PDQWpP HP VHX TXDGUR SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SDUD D IXQomR FRP UHOHYDQWH
H[SHULrQFLD'HVWDIRUPDDUHPXQHUDomRIL[DGRVDGPLQLVWUDGRUHVVHUHIHUHDRFXPSULPHQWRGDV
REULJDo}HVIXQFLRQDLVDVVRFLDGRVDRFDUJRDWUHODGDDRJUDXGHUHVSRQVDELOLGDGHVHGDH[SHULrQFLD
SDUDRFXSDUDSRVLomR

$UHPXQHUDomRIL[DWHPFRPRREMHWLYRDWUDLUHUHWHUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVTXHSRVVDPFRQWULEXLU
SDUDRFUHVFLPHQWRVXFHVVRHSHUSHWXLGDGHGD&RPSDQKLDHOHYDHPFRQWDDUHVSRQVDELOLGDGHGR
FDUJRRFXSDGR

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDFRPELQDomRGRVHOHPHQWRVIL[RVTXHFRPS}HPDUHPXQHUDomRDOLQKD
RVLQWHUHVVHVGRVH[HFXWLYRVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV$SDUFHOD
IL[D GRV UHQGLPHQWRV SURSRUFLRQD VHJXUDQoD SDUD R FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV URWLQHLUDV GRV
H[HFXWLYRV DVVRFLDGD D PHWDV HVWDEHOHFLGDV SDUD FDGD H[HUFtFLR VRFLDO RIHUHFH R HVWtPXOR
QHFHVViULR SDUD TXH R SUySULR H[HFXWLYR H WDPEpP RV VHXV OLGHUDGRV HQWUHJXHP VHXV PHOKRUHV
HVIRUoRVQRVHQWLGRGHDWLQJLUHVXSHUDUDVPHWDVGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D HYHQWXDO RXWRUJD GDV RSo}HV SRGHUi DX[LOLDU QR DOLQKDPHQWR GRV
LQWHUHVVHV GH PpGLRH ORQJR SUD]R GHVHXV DGPLQLVWUDGRUHV FRP RVGD LQVWLWXLomR j PHGLGD TXH
EXVFD GHVHQYROYHU QHOHV R VHQWLPHQWR GH ³GRQR´ FRQIRUPH VH WRUQHP DFLRQLVWDV SRU PHLR GR
H[HUFtFLRGDVRSo}HV

v.
a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse
fato

7RGRVRVPHPEURVWHPGLUHLWRDUHPXQHUDomRSHOD&RPSDQKLD1RHQWDQWRQRVH[HUFtFLRVGH
HEHPFRPRQHVWHH[HUFtFLRFRUUHQWHXPGHVHXVPHPEURVUHQXQFLRXjUHPXQHUDomR
(PIXQomRGHFDUJRRFXSDGRHPRXWUDFRPSDQKLDDWXDOPHQWHRUHIHULGRFRQVHOKHLURSRVVXLYHGDomR
DRUHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRSHORGHVHPSHQKRGHRXWUDVDWLYLGDGHV

c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração: 

2VLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRQVLGHUDGRVSDUDGHWHUPLQDomRGRYDORUGDUHPXQHUDomRDWULEXtGD
DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR L  UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR LL  GHVHPSHQKR
LQGLYLGXDO LLL H[SDQVmRGRVQHJyFLRVH LY SHUIRUPDQFHHPUHODomRDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

2PRGHORGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGDDGPLQLVWUDomRTXDQGRDSOLFiYHOpEDVHDGRHPREMHWLYRV
HPHWDVHVWDEHOHFLGRVSDUDRSHUtRGRDSDUWLUGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHPSUHVDULDO

$ UHPXQHUDomR YDULiYHO HVWi GLUHWDPHQWH DWUHODGD DRV LQGLFDGRUHV FRQWLGRV QR QRVVR RUoDPHQWR H
UHODFLRQDGRVjYLVmRYDORUHVHHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDRVTXDLVVmRDSURYDGRVSHORQRVVR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHFRQWrPDVPHWDVGHILQLGDVSDUDRSHUtRGRHTXHVHGHVGREUDPHPWUrVLQGLFDGRUHV

• ,QGLFDGRU)LQDQFHLUR ,() pHVWDEHOHFLGRDSDUWLUGRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLDHGHSUHPLVVDV
DSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDVSULQFLSDLVPHWDVGD
&RPSDQKLDSDUDDTXHOHDQR

• 3HUVSHFWLYD0HUFDGR,PDJHPpDSXUDGRFRPEDVHHPtQGLFHVGHVDWLVIDomRGRVFOLHQWHV 136 
DSXUDGRFRQIRUPHPHWRGRORJLDVUHFRQKHFLGDVQRPHUFDGR

iv.
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• 3DWULP{QLR+XPDQR3HVVRDVpDSXUDGRFRPEDVHHPSHVTXLVDVGHFOLPDRUJDQL]DFLRQDOFRP
PHWRGRORJLDV UHFRQKHFLGDV FRPR ³0HOKRUHV OXJDUHV SDUD VH WUDEDOKDU *UHDW 3ODFH WR :RUN ´ H
SHVTXLVDVH[WHUQDVFRPRDGD$QDKS$VVRFLDomRGRV+RVSLWDLVSULYDGRVGR%UDVLO 
d.
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho 

$UHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVpHVWUXWXUDGDSHODHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
LQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVGDVHJXLQWHPDQHLUDDQDOLVDPRVDSHUIRUPDQFHHRGHVHPSHQKRGHQRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVUHJXODUPHQWHDWUDYpVGHXPDDYDOLDomRIRUPDOGHGHVHPSHQKRDRILQDOGHFDGDDQR
GHIRUPDDDFRPSDQKDURDWLQJLPHQWRGDVPHWDVGHQRVVD&RPSDQKLDHLQGLYLGXDLVFDOFXODQGRR
DXPHQWRGDUHPXQHUDomRIL[DEDVH$HYROXomRGRVLQGLFDGRUHVUHODWLYRVjUHPXQHUDomRYDULiYHOp
UHDOL]DGDVHPHVWUDOPHQWHHFRQWURODGDHDSXUDGDSHODiUHDGHTXDOLGDGHGD&RPSDQKLDSRUPHLR
GHSODQLOKDHOHWU{QLFD

e.
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo

$HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRDDWUDomRUHWHQomRHPRWLYDomRGH
SURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVEHPFRPRDSHUSHWXLGDGHGD&RPSDQKLD$VSUiWLFDVGHUHPXQHUDomR
DGRWDGDVDOLQKDPVHDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVSROtWLFDVHGLUHWUL]HVTXHHPVXDV
DQiOLVHVWHPFRPRLWHQVSULQFLSDLVDFULDomRGHYDORUHDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRV

$SDUFHODIL[DGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVpXPDIRUPDGHVHEXVFDUDFRPSDWLELOLGDGHGD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomRFRPRVQtYHLVGHUHVSRQVDELOLGDGHDVVXPLGRVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVHD
JHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD$VVLPDHVWUXWXUDGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRYLVDHYLWDUDDVVXQomR
GHULVFRVH[FHVVLYRVHSURWHJHURVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDEXVFDRDOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHVSRUPHLRGHVDOiULRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVGH
PHUFDGRHEXVFDSRUPHLRGDPHULWRFUDFLDSUHPLDURDOFDQFHHDVXSHUDomRGHPHWDV

f.
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki TXDOTXHU SDUFHOD GD UHPXQHUDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHV TXH VHMD VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX
LQGLUHWRVGD&RPSDQKLD

g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j
RFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRDWULEXtGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
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
$ UHPXQHUDomR JOREDO GRV FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV p GHILQLGD DQXDOPHQWH HP
$VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD VHQGR TXH SRVWHULRUPHQWH D UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO p GHWHUPLQDGD
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &DEH WDPEpP DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHWHUPLQDU D
DORFDomRGDUHPXQHUDomRHPFDGDXPDGHVXDVSDUWHV UHPXQHUDomRIL[DYDULiYHORXEDVHDGDHP
Do}HV GHDFRUGRFRPDHVWUXWXUDGHUHPXQHUDomRGHFDGDyUJmRGDDGPLQLVWUDomR
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
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
$GHILQLomRGDUHPXQHUDomRGRVFRQVHOKHLURVHGLUHWRULDHVWDWXWiULDpIHLWDFRPEDVHQDH[SHULrQFLD
GRVFRQVHOKHLURVQRVHXFRQKHFLPHQWRGRPHUFDGRHQDUHFRPHQGDomRGD'LUHWRULDHGDiUHDGH
JHVWmRGHSHVVRDVGD&RPSDQKLD1mRH[LVWHXPHVWXGRHVSHFtILFRSDUDHVWHILP

iii.
com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
$GHILQLomRGDUHPXQHUDomRGRVFRQVHOKHLURVHGLUHWRULDHVWDWXWiULDpIHLWDFRPEDVHQDH[SHULrQFLD
GRVFRQVHOKHLURVHVyFLRVQRVHXFRQKHFLPHQWRGRPHUFDGRHEDVHDQGRíVHQDUHFRPHQGDomRGD
'LUHWRULDHGDiUHDGHJHVWmRGHSHVVRDVGD&RPSDQKLD1mRH[LVWHXPHVWXGRHVSHFtILFRSDUDHVWH
ILP$3ROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDGHWHUPLQDTXHFDEHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HYHQWXDODOWHUDomRGD3ROtWLFDRTXHSRGHUiRFRUUHUHPFDVRGHLQDGHTXDomRGHVHXFRQWH~GRFRP
DVLWXDomRGD&RPSDQKLDRXGRPHUFDGR
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

10,00

8,00

0,00

18,00

Nº de membros remunerados

10,00

8,00

0,00

18,00

3.114.433,80

11.175.428,62

0,00

14.289.862,42

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

931.285,72

0,00

931.285,72

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

7.633.070,70

0,00

7.633.070,70

3.114.433,80

19.739.785,04

0,00

22.854.218,84

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,75

7,75

0,00

17,50

Nº de membros remunerados

8,75

7,75

0,00

16,50

2.556.802,18

13.476.728,74

0,00

16.033.530,92

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021

O número de membros do
A Companhia não possuía
Conselho de Administração e da Conselho Fiscal instalado em tal
Diretoria Estatutária da
exercício.
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

2.556.802,18

13.476.728,74

0,00

16.033.530,92

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

6,75

0,00

15,75

Nº de membros remunerados

8,00

6,75

0,00

14,75

694.848,00

15.647.366,40

0,00

16.342.214,40

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

689
PÁGINA: 283 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1

Descrição de outras
remunerações variáveis

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

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021

O número de membros do
A Companhia não possuía
Conselho de Administração e da Conselho Fiscal instalado em tal
Diretoria Estatutária da
exercício.
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021

694.848,00

15.647.366,40

0,00

16.342.214,40

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

5,42

0,00

14,42

Nº de membros remunerados

8,00

5,42

0,00

13,42

674.336,00

13.820.631,50

0,00

14.494.967,50

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021
674.336,00

Versão : 1

O número de membros do
A Companhia não possuía
Conselho de Administração e da Conselho Fiscal instalado em tal
Diretoria Estatutária da
exercício.
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021
13.820.631,50

0,00

14.494.967,50
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD([HFXWLYDHFRQVHOKRILVFDO

([HUFtFLR6RFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD([HFXWLYD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO




1$
1$






9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR






1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV





1$



9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR






1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV





1$



%{QXV

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV


&RUUHVSRQGH DR Q~PHUR GH GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV FRQIRUPH DSOLFiYHO D TXHP SRGH VHU DWULEXtGD UHPXQHUDomR YDULiYHO
UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH




&RQVHOKR
)LVFDO
1$
1$










1$
1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV





1$







1$









1$
1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV





1$







1$




1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR

9DORU(IHWLYDPHQWH5HFRQKHFLGR
QR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR

9DORU(IHWLYDPHQWH5HFRQKHFLGR
QR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD([HFXWLYD

7RWDO


&RUUHVSRQGH DR Q~PHUR GH GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV FRQIRUPH DSOLFiYHO D TXHP SRGH VHU DWULEXtGD UHPXQHUDomR YDULiYHO
UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD([HFXWLYD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO




1$
1$










1$
1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV





1$







1$









1$
1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV





1$







1$



1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

9DORU(IHWLYDPHQWH5HFRQKHFLGRQR
5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

9DORU(IHWLYDPHQWH5HFRQKHFLGRQR
5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO


&RUUHVSRQGH DR Q~PHUR GH GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV FRQIRUPH DSOLFiYHO D TXHP SRGH VHU DWULEXtGD UHPXQHUDomR YDULiYHO
UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD([HFXWLYD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO




1$
1$










1$
1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV





1$







1$









1$
1$




9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR





1$



9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV





1$







1$



1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

9DORU(IHWLYDPHQWH5HFRQKHFLGRQR
5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

9DORU(IHWLYDPHQWH5HFRQKHFLGRQR
5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO


&RUUHVSRQGH DR Q~PHUR GH GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV FRQIRUPH DSOLFiYHO D TXHP SRGH VHU DWULEXtGD UHPXQHUDomR YDULiYHO
UHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(PUHODomRDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHGLUHWRULDHVWDWXWiULDHPYLJRUQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOHSUHYLVWRSDUDR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHGHVFUHYHU

D WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

$$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXHPGHIHYHUHLURGHR3ODQRGH
2SomR GH &RPSUD GH $o}HV GH HPLVVmR GD QRVVD &RPSDQKLD ³3ODQR´  R TXDO HVWDEHOHFH DV
FRQGLo}HV JHUDLV SDUD D RXWRUJD GH RSo}HV GH FRPSUD GH $o}HV RV FRODERUDGRUHV SDUFHLURV
HVWUDWpJLFRVHFRQVXOWRUHVGD&RPSDQKLDHGDVVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVDFULWpULRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR HPFRQMXQWR³%HQHILFLiULRV´ REMHWLYDQGRLQFHQWLYDUDLQWHJUDomRHDOLQKDPHQWR
GRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD H GDV VXDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV 2 3ODQR GHOHJD DR QRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFRPSHWrQFLDSDUDGHOLPLWDUWRGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVQRVTXDLVDV
RSo}HV VHUmR RXWRUJDGDV SRU PHLR GD DSURYDomR GH SURJUDPDV REVHUYDGR TXH DV RSo}HV
RXWRUJDGDVQmRSRGHUmRXOWUDSDVVDUROLPLWHPi[LPRGH WUrVSRUFHQWR GDVDo}HVGRFDSLWDO
VXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRGDQRVVD&RPSDQKLDVHQGRTXHHVWHOLPLWHVRPHQWHSRGHUiVHUDOWHUDGR
PHGLDQWHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGDQRVVD&RPSDQKLD

(PGHPDUoRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXRUHJXODPHQWRGR
3ULPHLUR3URJUDPDGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVQRkPELWRGR3ODQR ³3URJUDPD´ 

6HJXHPWHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLVGR3URJUDPD

• &ODVVHGHDo}HVDVHUHPH[HUFLGDVRUGLQiULDV

• %HQHILFLiULRV RV HPSUHJDGRV H GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD HRX GDV GHPDLV
VRFLHGDGHVGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLDTXHRFXSHPFDUJRVGHQtYHLVGHOLGHUDQoD
QD&RPSDQKLDHRXHPTXDOTXHUVRFLHGDGHGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLDEHPFRPR
FRQVXOWRUHVHVWUDWpJLFRVTXHSUHVWHPVHUYLoRj&RPSDQKLDFRQIRUPHGHILQLGRVDFULWpULR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

• 4XDQWLGDGHGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDVDWpRSo}HVVHQGRTXHFDGDRSomR
GHFRPSUDDWULEXLDREHQHILFLiULRRGLUHLWRGHDTXLVLomRGH XPD DomR


2H[HUFtFLRWRWDOGDV2So}HVSRGHUiVHUUHDOL]DGRHPQRPtQLPR FLQFR DQRVDFRQWDU
GD GDWD GH DVVLQDWXUD GR UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH 2XWRUJD ³3HUtRGR GH &DUrQFLD´  HP
SDUFHODVDVVLPGHILQLGDV ³3HUtRGRGH&DUrQFLD3DUFLDO´ 

D  GRWRWDOGDV2So}HVVHUiH[HUFtYHODSDUWLUGRILQDOGRWHUFHLURDQRFRQWDGRGD
DVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2XWRUJDFRPFDGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWH

E   GR WRWDO GDV 2So}HV VHUi H[HUFtYHO D SDUWLU GR ILQDO GR TXDUWR DQR FRQWDGR GD
DVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2XWRUJDFRPFDGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWHH

F   GR WRWDO GDV 2So}HV VHUi H[HUFtYHO D SDUWLU GR ILQDO GR TXLQWR DQR FRQWDGR GD
DVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2XWRUJDFRPFDGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWH

• 'LUHLWRVGRDFLRQLVWDREHQHILFLiULRIDUiMXVDRGLUHLWRGHYRWRGLUHLWRGHUHFHEHUGLYLGHQGRV
H TXDLVTXHU RXWURV GLUHLWRV LQHUHQWHV j TXDOLGDGH GH DFLRQLVWD HP UHODomR jV Do}HV
UHVXOWDQWHV GR H[HUFtFLR GDV RSo}HV VRPHQWH DSyV DV Do}HV WHUHP VLGR WUDQVIHULGDV RX
HPLWLGDVHGHYLGDPHQWHVXEVFULWDVHSDJDVSHORVEHQHILFLiULRV

&DGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWHWHUiRSUD]RGHDWp VHWH DQRVFRQWDGRVGDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH
2XWRUJDSDUDH[HUFHUVXDV2So}HV

E SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR
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2V SULQFLSDLV REMHWLYRV GR 3ODQR VmR RV VHJXLQWHV D  HVWLPXODU D H[SDQVmR GD &RPSDQKLD H R
DOFDQFHHVXSHUDomRGDVPHWDVHPSUHVDULDLVPHGLDQWHDFULDomRGHLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RTXH
YLVHP D PDLRU LQWHJUDomR GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV QD TXDOLGDGH GH DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD E  SRVVLELOLWDU j &RPSDQKLD D PDQXWHQomR GH VHXV SURILVVLRQDLV RIHUHFHQGROKHV
FRPRYDQWDJHPHLQFHQWLYRDGLFLRQDODRSRUWXQLGDGHGHVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD F 
SURPRYHU R ERP GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD H RV LQWHUHVVHV GH VHXV DFLRQLVWDV PHGLDQWH R
FRPSURPHWLPHQWRGHORQJRSUD]RGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV G LQFHQWLYDURVHQWLPHQWR
GH³GRQR´GD&RPSDQKLDQRV%HQHILFLiULRVGRVSURJUDPDV H DXPHQWDUDFDSDFLGDGHGHDWUDomRH
UHWHQomRGHWDOHQWRVGD&RPSDQKLDH I UHIRUoDUDFXOWXUDGHGHVHPSHQKRVXVWHQWiYHOHGHEXVFD
SHOR GHVHQYROYLPHQWR GH FRPSHWrQFLDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV DOLQKDQGR RV VHXV
LQWHUHVVHVFRPRVGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

F IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

$R SRVVLELOLWDU TXH RV %HQHILFLiULRV VH WRUQHP DFLRQLVWDV GD QRVVD &RPSDQKLD HP FRQGLo}HV
SRWHQFLDOPHQWHGLIHUHQFLDGDVHVSHUDVHTXHHVWHVWHQKDPIRUWHVLQFHQWLYRVSDUDFRPSURPHWHUVH
HIHWLYDPHQWHFRPDFULDomRGHYDORUHH[HUoDPVXDVIXQo}HVGHPDQHLUDDSURPRYHURVLQWHUHVVHV
GRV DFLRQLVWDV RV REMHWLYRV VRFLDLV H RV SODQRV GH FUHVFLPHQWR GD QRVVD &RPSDQKLD FRP D
ILQDOLGDGHGH PD[LPL]DU VHXV OXFURV 2 RIHUHFLPHQWR GH RSo}HVGH FRPSUD GH Do}HV HVWLPXOD RV
EHQHILFLiULRVSRUPHLRGRVHXFRPSURPHWLPHQWRDEXVFDUDYDORUL]DomRGDVDo}HVQRPpGLRHORQJR
SUD]R $WLQJHVH DLQGD SRU PHLR GHVWH PRGHOR R FRPSDUWLOKDPHQWR GRV ULVFRV H GRV JDQKRV GD
QRVVD &RPSDQKLD SRU PHLR GD YDORUL]DomR GDV Do}HV DGTXLULGDV QR kPELWR GR 3ODQR
$GLFLRQDOPHQWHRPRGHORDGRWDGRHVSHUDVHUHILFD]FRPRPHFDQLVPRGRVEHQHILFLiULRVHPIDFH
SULQFLSDOPHQWHGRFRPSDUWLOKDPHQWRGDYDORUL]DomRGDVDo}HVGDQRVVD&RPSDQKLD

G FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLD

23ODQRFRQVLVWHHPXPDIHUUDPHQWDGHUHWHQomRHDOLQKDPHQWRGHREMHWLYRVGRV%HQHILFLiULRVFRP
DQRVVD
&RPSDQKLDQRORQJRSUD]R

H FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGD&RPSDQKLDDFXUWRPpGLR
HORQJRSUD]R

$VRXWRUJDVGHDo}HVUHDOL]DGDVFRPEDVHQR3ODQRFRQVLVWHPHPPHFDQLVPRVTXHSHUPLWHPR
DOLQKDPHQWRGH
LQWHUHVVHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV DRV GH QRVVD &RPSDQKLD H GH QRVVRV DFLRQLVWDV HP GLIHUHQWHV
KRUL]RQWHVGHWHPSR

I Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

1RkPELWRGR3ODQRHGR3URJUDPDDVRSo}HVRXWRUJDGDVHDVDo}HVFRQFHGLGDVFRPRLQFHQWLYR
QmRSRGHUmRXOWUDSDVVDUROLPLWHPi[LPRGH WUrVSRUFHQWR GDVDo}HVGRFDSLWDOVXEVFULWRH
LQWHJUDOL]DGRGDQRVVD&RPSDQKLD

J Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

1RkPELWRGR3ODQRDTXDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDVHVWiDWUHODGDDROLPLWHGHGLOXLomRGHVFULWR
QRLWHP³I´DFLPD
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K FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

$VRSo}HVSUHYLVWDVQR3ODQRVRPHQWHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HV
GHVFULWRVQRLWHP³D´DFLPD

L FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

2SUHoRSDUDRH[HUFtFLRGDV2So}HVSRUDomRRUGLQiULDGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHUi L DRSUHoR
SRU DomR GHILQLGR HP SURFHVVR GH RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD ³,32´ 
FRQVLGHUDQGRVH XP GHVFRQWR GH  YLQWH SRU FHQWR  VREUH WDO SUHoR RX LL  FDVR R ,32 QmR
DFRQWHoDQRSUD]RGHDWp VHVVHQWD GLDVDFRQWDUGDGDWDGHDSURYDomRGR3URJUDPDSRUPHLR
GHXPDDYDOLDomRSUHSDUDGDSRUXPFRQVXOWRUHVSHFLDOL]DGRLQGHSHQGHQWHVREUHRUHVXOWDGRGDTXDO
VHUi FRQVLGHUDGR XP GHVFRQWR GH  YLQWH SRU FHQWR  VREUH R SUHoR GHWHUPLQDGR QR ODXGR GR
DYDOLDGRU ³3UHoRGH([HUFtFLR´ 

23UHoRGH([HUFtFLRVHUiFRUULJLGRSHODYDULDomRGDLQIODomR DSXUDGDSHOR,3&$GLYXOJDGRSHOR
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD RXRtQGLFHTXHYLHUDVXEVWLWXtOR FDOFXODGRSURUDWD
WHPSRULVEHPFRPRVHUiDMXVWDGRSHORPRQWDQWHGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRHRXWURV
SURYHQWRVSDJRVSHOD&RPSDQKLDHQWUHDGDWDGHFDGDRXWRUJDHD'DWDGH([HUFtFLR

M FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2H[HUFtFLRWRWDOGDV2So}HVSRGHUiVHUUHDOL]DGRHPQRPtQLPRFLQFR DQRVDFRQWDUGD
GDWDGHDVVLQDWXUDGRUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2XWRUJD ³3HUtRGRGH&DUrQFLD´ HPSDUFHODV
DVVLPGHILQLGDV ³3HUtRGRGH&DUrQFLD3DUFLDO´ 

•
 GR WRWDO GDV 2So}HV VHUi H[HUFtYHO D SDUWLU GR ILQDO GR WHUFHLUR DQR
FRQWDGRGDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2XWRUJDFRPFDGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWH

•
 GR WRWDO GDV 2So}HV VHUi H[HUFtYHO D SDUWLU GR ILQDO GR TXDUWR DQR
FRQWDGRGDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2XWRUJDFRPFDGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWHH

•
 GR WRWDO GDV 2So}HV VHUi H[HUFtYHO D SDUWLU GR ILQDO GR TXLQWR DQR
FRQWDGRGDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2XWRUJDFRPFDGD3RWHQFLDO$GTXLUHQWH

N IRUPDGHOLTXLGDomR

$ DTXLVLomR GDV Do}HV REMHWR GDV 2So}HV H[HUFLGDV SRU FDGD EHQHILFLiULR GHYHUi VHU UHDOL]DGD
PHGLDQWHSDJDPHQWRGR3UHoRGH([HUFtFLRHPXPD~QLFDSDUFHODQDPHVPDGDWDGDWUDQVIHUrQFLD
GDV Do}HV HP PRHGD FRUUHQWH QDFLRQDO SRU LQWHUPpGLR GH WUDQVIHUrQFLD EDQFiULD SDUD FRQWD
LQGLFDGD SHOD &RPSDQKLD RX TXDOTXHU RXWUD IRUPD GH SDJDPHQWR H[SUHVVDPHQWH SHUPLWLGD SHOD
&RPSDQKLDSUHYLDPHQWHHSRUHVFULWR

O UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

&DVR DSyV R H[HUFtFLR GDV 2So}HV PDV HQTXDQWR R %HQHILFLiULR SHUPDQHFHU DFLRQLVWD GD
&RPSDQKLDR%HQHILFLiULRGHL[HGHREVHUYDUDVFRQGLo}HVSyVFRQWUDWXDLVQR3URJUDPD FRQIRUPH
LWHP³Q´DEDL[R D&RPSDQKLDSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRGHVGHTXHQmRSRVVXDVXDVDo}HV
DGPLWLGDVjQHJRFLDomRHPEROVDGHYDORUHVUHFRPSUDUDVDo}HV GD&RPSDQKLDDGTXLULGDVSHOR
%HQHILFLiULR HP UD]mR GR H[HUFtFLR GDV 2So}HV TXH OKH KDYLDP VLGR RXWRUJDGDV SHOR YDORU
HTXLYDOHQWH DR PHQRU YDORU HQWUH L  3UHoR GH ([HUFtFLR SDJR SDUD D DTXLVLomR GDV $o}HV GD
&RPSDQKLD SHOR %HQHILFLiULR LL  DR YDORU GDV UHVSHFWLYDV $o}HV GD &RPSDQKLD QD GDWD GD
1RWLILFDomR GH ([HUFtFLR GD 2SomR GH 5HFRPSUD FRQIRUPH GHWHUPLQDGR HP ODXGR GH DYDOLDomR
HODERUDGR SRU LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD RX HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD FRP LQGHSHQGrQFLD HP UHODomR j
&RPSDQKLDFDVRD&RPSDQKLDQmRWHQKDVXDVDo}HVQHJRFLDGDVHP%ROVDGH9DORUHV0RELOLiULRV
³2SomRGH5HFRPSUD´ $2SomRGH5HFRPSUDSRGHUiVHUH[HUFLGDSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGR
HQYLRGHQRWLILFDomRHVFULWDDR%HQHILFLiULR ³1RWLILFDomRGH([HUFtFLRGD2SomRGH5HFRPSUD´ $
FRQVXPDomR GD 2SomR GH 5HFRPSUD GHYHUi RFRUUHU GHQWUR GH  WULQWD  GLDV D FRQWDU GR
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UHFHELPHQWRSHOR%HQHILFLiULRGD1RWLILFDomRGH([HUFtFLRGD2SomRGH5HFRPSUDQDVHGHVRFLDOGD
&RPSDQKLD

P FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR

23ODQRHR3URJUDPDSRGHUmRVHUH[WLQWRVRXDOWHUDGRVDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXGRVDFLRQLVWDVUHXQLGRVHPDVVHPEOHLDJHUDOFRQIRUPHRFDVR
2WpUPLQRGDYLJrQFLDGR3ODQRHGR3URJUDPDQRHQWDQWRQmRDIHWDUiDHILFiFLDGDVRSo}HVHGRV
LQFHQWLYRVDLQGDHPYLJRUHQRVUHVSHFWLYRVUHJXODPHQWRVGHFDGDSURJUDPD

1DHYHQWXDOLGDGHGHRQ~PHURHVSpFLHHRXFODVVHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUHP
DOWHUDGRVHPUD]mRGHGHVGREUDPHQWRVERQLILFDo}HVJUXSDPHQWRVRXFRQYHUV}HVR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGHYHUiLQIRUPDUDRV%HQHILFLiULRVGR3ODQRSRUHVFULWRRDMXVWHFRUUHVSRQGHQWHDR
SUHoRGHDTXLVLomRQ~PHURHVSpFLHHRXFODVVHGDVDo}HVREMHWRGHFDGD2SomRHRXGRLQFHQWLYR
HPYLJRUFRQIRUPHRFDVR

Q HIHLWRV GD VDtGD GR DGPLQLVWUDGRU GRV yUJmRV GD &RPSDQKLD VREUH VHXV GLUHLWRV
SUHYLVWRVQRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

1R FDVR GH GHVOLJDPHQWR GR %HQHILFLiULR L  SRU LQLFLDWLYD GD &RPSDQKLD VHP MXVWD FDXVD HJ
GLVSHQVDVHPMXVWDFDXVDRXGHVWLWXLomRVHPMXVWRPRWLYR RX LL SRULQLFLDWLYDGR%HQHILFLiULR HJ
SHGLGRGHGHPLVVmRRXUHQ~QFLD R%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHQRWRGRRXHPSDUWH L H[HUFHUDV
2So}HVTXHMiSRVVDPVHUH[HUFLGDVQDGDWDGRGHVOLJDPHQWRH LL H[HUFHUDV2So}HVTXHDLQGD
QmRSRVVDPVHUH[HUFLGDVQDGDWDGR'HVOLJDPHQWRDSyVRWpUPLQRGRVVHXVUHVSHFWLYRVSHUtRGRV
GHFDUrQFLDSUHYLVWRVQR3URJUDPD3DUDSUHVHUYDURVHXGLUHLWRGHYHVWLQJHH[HUFtFLRGDV2So}HV
DSyVDGDWDGHGHVOLJDPHQWRR%HQHILFLiULRPHVPRDSyVRWpUPLQRGDVXDUHODomRFRQWUDWXDOFRP
D &RPSDQKLD QmR SRGHUi GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH L  DOLFLDU SHUVXDGLU RX LQGX]LU TXDOTXHU
HPSUHJDGR VyFLR FOLHQWH RX TXDOTXHU RXWUD SHVVRD FRQWUDWDGD SDUD IRUQHFLPHQWR GH EHQV RX
VHUYLoRV j &RPSDQKLD RX D TXDOTXHU GH VXDV DILOLDGDV D LD  UHVFLQGLU RX GHL[DU GH SURUURJDU RX
UHQRYDUVXDUHODomRGHHPSUHJRVRFLHWiULDFRQWUDWXDORXGHQHJyFLRVFRPD&RPSDQKLDRXFRP
TXDOTXHUGHVXDVDILOLDGDVRX LE VHUFRQWUDWDGRSRURXVHDVVRFLDUDTXDOTXHUSHVVRDTXHQmRD
&RPSDQKLDRXVXDVDILOLDGDVH LL ID]HUQHJyFLRVFRPVHDVVRFLDUDVHUFRQWUDWDGRSRURXSUHVWDU
VHUYLoRV D TXDOTXHU &RPSHWLGRU &RPSHWLGRU SDUD ILQV GHVWH 3URJUDPD FRPSUHHQGH WRGDV DV
SHVVRDVHRXHQWLGDGHVDWXDQGRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHQRPHUFDGRHPTXHD&RPSDQKLDHRX
VXDV DILOLDGDV DWXHP QR WHUULWyULR EUDVLOHLUR 1D KLSyWHVH GH QmRREVHUYkQFLDGDV FRQGLo}HV SyV
FRQWUDWXDLVDTXLSUHYLVWDVSHOR%HQHILFLiULRWRGDVDV2So}HVH[HUFtYHLVRXDLQGDQmRH[HUFtYHLV
VHUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVLQGHSHQGHQWHVGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR

1RFDVRGHGHVOLJDPHQWRSRULQLFLDWLYDGD&RPSDQKLDSRUMXVWDFDXVD HJGLVSHQVDSRUMXVWDFDXVD
RXGHVWLWXLomRSRUMXVWRPRWLYR WRGDVDV2So}HVH[HUFtYHLVHDV2So}HVQmRH[HUFtYHLVQD'DWDGR
'HVOLJDPHQWR UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR RX
LQGHQL]DomR

1D KLSyWHVH GH GHVOLJDPHQWR HP UD]mR GH IDOHFLPHQWR RX HP FDVR GH LQYDOLGH] SHUPDQHQWH GR
EHQHILFLiULRHPGDWDGXUDQWHDTXDOHVWHPDQWLYHUUHODomRFRPD&RPSDQKLDHRXFRPDVGHPDLV
VRFLHGDGHV GR JUXSR HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD R 3HUtRGR GH &DUrQFLD 3DUFLDO GDV 2So}HV QmR
H[HUFtYHLVVHUiDQWHFLSDGRHRVGLUHLWRVGHFRUUHQWHVGDV2So}HVHVWHQGHUVHmRDVHXVKHUGHLURVH
VXFHVVRUHV SHOR SUD]R DGLFLRQDO GH  GR]H  PHVHV D FRQWDU GD GDWD GR IDOHFLPHQWR RX GD
GHFODUDomRGHLQYDOLGH]SHUPDQHQWHSHODDXWRULGDGHFRPSHWHQWHRXDWpRWpUPLQRGR3HUtRGRGH
9LJrQFLD VH UHVWDU SUD]R LQIHULRU D  GR]H  PHVHV REVHUYDGDV DV UHJUDV GHVWH 3URJUDPD $V
2So}HVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRWRGRRXHPSDUWHSHORVKHUGHLURVRXVXFHVVRUHVGRWLWXODUGDV
2So}HV FRQIRUPH R FDVR SDUWLOKDQGRVH HQWUH HOHV HVVH GLUHLWR QD IRUPD GH GLVSRVLomR
WHVWDPHQWiULD RX FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR LQYHQWiULR UHVSHFWLYR $V Do}HV TXH YLHUHP D VHU
VXEVFULWDVSHORVKHUGHLURVRXVXFHVVRUHVGRWLWXODUGDV2So}HVHVWDUmROLYUHVHGHVHPEDUDoDGDV
SDUDYHQGDDTXDOTXHUPRPHQWR
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(PUHODomRjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHjSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
HGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR

1mRKRXYHDWpDSUHVHQWHGDWDDRXWRUJDGHTXDLVTXHURSo}HVQRkPELWRGR3URJUDPD(QWUHWDQWR
D&RPSDQKLDSUHWHQGHUHDOL]DURXWRUJDVGDVRSo}HVQRkPELWRGR3URJUDPDDWpDFRQFOXVmRGH
VXD2IHUWD,QLFLDOGH$o}HV ³,32´ 

1HVVH VHQWLGR DV LQIRUPDo}HV VHJXLQWHV FRQVLGHUDP DV RXWRUJDV D VHUHP UHDOL]DGDV DWp D
FRQFOXVmRGR,32GD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDRXWRUJDGH WUrVPLOK}HVVHWHFHQWRVH
QRYHQWD HVHLV PLO TXDWURFHQWRV HQRYHQWD HVHLV RSo}HV DVHXV DGPLQLVWUDGRUHV QRkPELWR GR
3URJUDPD1HVVHVHQWLGRDVLQIRUPDo}HVVHJXLQWHVFRQVLGHUDPDVRXWRUJDVUHDOL]DGDVDWpUHIHULGD
GDWD

([HUFtFLRVRFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1WRWDOGHPHPEURVUHPXQHUDGRV









a)
Opções em aberto no início do
Exercício¹
b) Opções perdidas durante o exercício









c)

Opções exercidas durante o exercício





Opções expiradas durante o exercício









Preço médio ponderado de exercício:

d)

Diluição potencial no caso do exercício de
todas opções outorgadasð


eRQ~PHURGHRSo}HVTXHD&RPSDQKLDRXWRUJRXHPGHDEULOGHDQWHULRUPHQWHjFRQFOXVmRGHVXD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOGH$o}HV
GD&RPSDQKLD
ðeDGLOXLomRHVSHUDGDFDVRWRGDVDVRSo}HVLQGLFDGDVQRLWHP´D´DFLPDVHMDPH[HUFLGDV
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13.6 - Opções em Aberto

(PUHODomRjVRSo}HVHPDEHUWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD
(VWDWXWiULDDRILQDOGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR

D yUJmR
E Q~PHURGHPHPEURV
F Q~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
G HPUHODomRjVRSo}HVDLQGDQmRH[HUFtYHLV
L
TXDQWLGDGH
LL
GDWDHPTXHVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV
LLL
SUD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV
LY
SUD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
Y
SUHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
YL
YDORUMXVWRGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLRVRFLDO
H HPUHODomRjVRSo}HVH[HUFtYHLV
L
TXDQWLGDGH
LL
GDWDHPTXHVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV
LLL
SUD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV
LY
SUD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
Y
SUHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
YL
YDORUMXVWRGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLRVRFLDO

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDRSo}HVHPDEHUWRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO$&RPSDQKLD
QmRSRVVXtDTXDOTXHUSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV$
&RPSDQKLDDSURYRXXP3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVPHGLDQWH$VVHPEOHLD
*HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH IHYHUHLUR GH  TXH SUHYr D RXWRUJD GH RSo}HV
FRUUHVSRQGHQWHVDDWp WUrVSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDEHPFRPRXP3URJUDPD
GH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVPHGLDQWHGHFLVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHPDUoR
GH  $Wp HVWD GDWD QHQKXPD RSomR IRL RXWRUJDGD QR kPELWR GR 3URJUDPD (QWUHWDQWR D
&RPSDQKLDSUHWHQGHUHDOL]DURXWRUJDVGDVRSo}HVQRkPELWRGR3URJUDPDDWpDFRQFOXVmRGHVXD
2IHUWD,QLFLDOGH$o}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

(PUHODomRjVRSo}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGD
HPDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQRV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR

D yUJmR
E Q~PHURGHPHPEURV
F Q~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
G HPUHODomRjVRSo}HVH[HUFLGDVLQIRUPDU
L
Q~PHURGHDo}HV
LL
SUHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
LLL
YDORU WRWDO GD GLIHUHQoDHQWUH R YDORU GH H[HUFtFLR H R YDORU GH PHUFDGRGDV
Do}HVUHODWLYDVjVRSo}HVH[HUFLGDV
H HPUHODomRjVDo}HVHQWUHJXHVLQIRUPDU
L
Q~PHURGHDo}HV
LL
SUHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
LLL
YDORUWRWDOGDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHRYDORUGHPHUFDGRGDV
Do}HVDGTXLULGDV

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QmR KRXYH D HQWUHJD GH Do}HV  DRV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR QRV
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDTXDOTXHUSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHP
Do}HVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV$&RPSDQKLDDSURYRXXP3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH
&RPSUDGH$o}HVPHGLDQWH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGH
TXH SUHYr D RXWRUJD GH RSo}HV FRUUHVSRQGHQWHV D DWp  WUrV SRU FHQWR  GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD EHP FRPR XP 3URJUDPD GH 2So}HV GH &RPSUD GH $o}HV PHGLDQWH GHFLVmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHPDUoRGH$WpHVWDGDWDQHQKXPDRSomRIRLRXWRUJDGD
QRkPELWRGR3URJUDPD(QWUHWDQWRD&RPSDQKLDSUHWHQGHUHDOL]DURXWRUJDVGDVRSo}HVQRkPELWR
GR3URJUDPDDWpDFRQFOXVmRGHVXD2IHUWD,QLFLDOGH$o}HV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

  'HVFULomR VXPiULD GDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV SDUD D FRPSUHHQVmR GRV GDGRV
GLYXOJDGRVQRVLWHQVDWDOFRPRDH[SOLFDomRGRPpWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORU
GDVDo}HVHGDVRSo}HVLQGLFDQGRQRPtQLPR

D PRGHORGHSUHFLILFDomR

1R kPELWR GR 3URJUDPD D PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SHOD &RPSDQKLD SDUD SUHFLILFDomR GDV
RSo}HV RXWRUJDGDV p R PRGHOR ELQRPLDO 2 ELQRPLDO p XP PpWRGR GH SUHFLILFDomR
PDWHPiWLFD XWLOL]DGR SDUD GHWHUPLQDU R YDORU MXVWR GH XPD RSomR GH FRPSUD H YHQGD
EDVHDGD QDV VHJXLQWHV YDULiYHLV YRODWLOLGDGH SUHoR GD DomR VXEMDFHQWH GDWD GH
YHQFLPHQWRSUHoRGHH[HUFtFLRUHQGLPHQWRGHGLYLGHQGRVHWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFRV

E GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR SUHoR PpGLR
SRQGHUDGR GDV Do}HV SUHoR GH H[HUFtFLR YRODWLOLGDGH HVSHUDGD SUD]R GH YLGD GD
RSomRGLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR

3DUDR3URJUDPDVHUmRXWLOL]DGRVRVVHJXLQWHVGDGRVHSUHPLVVDVQRPRGHORGHSUHFLILFDomR

 3UHoR GH H[HUFtFLR 2 SUHoR SDUD R H[HUFtFLR GDV 2So}HV SRU DomR RUGLQiULD GD
&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHUi L DRSUHoRSRUDomRGHILQLGRQR,32FRQVLGHUDQGRVHXP
GHVFRQWRGH YLQWHSRUFHQWR VREUHWDOSUHoRRX LL FDVRR,32QmRDFRQWHoDQR
SUD]RGHDWp VHVVHQWD GLDVDFRQWDUGDDSURYDomRGR3URJUDPDSRUPHLRGHXPD
DYDOLDomRSUHSDUDGDSRUXPFRQVXOWRUHVSHFLDOL]DGRLQGHSHQGHQWHVREUHRUHVXOWDGRGD
TXDOVHUiFRQVLGHUDGRXPGHVFRQWRGH YLQWHSRUFHQWR VREUHRSUHoRGHWHUPLQDGR
QRODXGRGRDYDOLDGRU
 9RODWLOLGDGHHVSHUDGDFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRWHPKLVWyULFRGHQHJRFLDomR
GHVXDVDo}HVDYRODWLOLGDGHSUHVXPLGDXWLOL]DGDSDUDSUHFLILFDUDVRSo}HVVHUiEDVHDGD
QDYRODWLOLGDGHKLVWyULFDGDVDo}HVGHHPSUHVDVGRVHWRU
 5HQGLPHQWRGHGLYLGHQGRHVSHUDGRDRSomRVHUiDMXVWDGDQRWHPSRSHORVGLYLGHQGRV
IXWXURV
 7D[DGHMXURVOLYUHGHULVFRVVHUiGHULYDGRGDFXUYDGHMXURVGR7HVRXURGR%UDVLOFRP
RKRUL]RQWHWHPSRUDOFRUUHVSRQGHQWHDRSUD]RHVSHUDGRSDUDH[HUFtFLRGDRSomR

F PpWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR

1mR DGRWDPRV PpWRGR SDUD LQFRUSRUDU HIHLWRV HVSHUDGRV GR H[HUFtFLR DQWHFLSDGR GDV
RSo}HV)RLDGRWDGDDSUHPLVVDGHTXHDVRSo}HVVHUmRH[HUFLGDVDSDUWLUGRPRPHQWRHP
TXHRVORWHVVHWRUQDUHPOLYUHVSDUDH[HUFtFLRLVWRpIRUHPLQFRUSRUDGRVSHORGHFXUVRGR
UHVSHFWLYRSUD]RGHFDUrQFLDXPDYH]TXHHPFDVRGHH[HUFtFLRDSyVRYHVWLQJDQWHVGR
YHQFLPHQWRQmRKDYHULDPHIHLWRVUHOHYDQWHVSDUDRFDSLWDOGD&RPSDQKLD

G IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRWHPKLVWyULFRGHQHJRFLDomRGHVXDVDo}HVDYRODWLOLGDGH
XWLOL]DGDSDUDSUHFLILFDUDVRSo}HVpEDVHDGDQDYRODWLOLGDGHKLVWyULFDGHHPSUHVDVGRVHWRUSDUD
R3URJUDPD

H VHDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR

1HQKXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLOHYDGDHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomRGRYDORU
MXVWRSDUDR3URJUDPD
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

3DUWLFLSDo}HVHPDo}HVFRWDVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVGHWLGDVSRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVSRUyUJmR

$WDEHODDEDL[RLQGLFDDTXDQWLGDGHGHDo}HVRXFRWDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHWLGDVQR%UDVLORX
QRH[WHULRUHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXFRWDVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
VHXV FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV RX VRE FRQWUROH FRPXP SRU
PHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOGD&RPSDQKLD
DJUXSDGRVSRUyUJmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$o}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLD

$o}HV
ÏUJmRï
2UGLQiULDV
WRWDO


&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD


&RQVHOKR)LVFDO
1$
1$
ï2V'LUHWRUHVTXHVmRWDPEpPFRQVHOKHLURVIRUDPFRQVLGHUDGRVDSHQDVQDOLQKDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


$o}HV HPLWLGDV GHWLGDV GH IRUPD LQGLUHWD SRU PHLR GD SDUWLFLSDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV QD -66
(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGD

$o}HV
ÏUJmRï
2UGLQiULDV
WRWDO
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


'LUHWRULD


&RQVHOKR)LVFDO
1$
1$
ï2V'LUHWRUHVTXHVmRWDPEpPFRQVHOKHLURVIRUDPFRQVLGHUDGRVDSHQDVQDOLQKDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


1RV WHUPRV GR $QH[R  GD ,QVWUXomR &90  SDUD HYLWDU GXSOLFLGDGH RV YDORUHV PRELOLiULRV
GHWLGRVSRUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVmRPHPEURVGD'LUHWRULDHRXGR
&RQVHOKR)LVFDOIRUDPGLYXOJDGRVVRPHQWHQRTXDGURGHYDORUHVPRELOLiULRVGHWLGRVSHORVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
(PUHODomRDRVSODQRVGHSUHYLGrQFLDHPYLJRUFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVIRUQHFHUDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVHPIRUPD
GHWDEHOD

1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRRIHUHFHSODQRVGHSUHYLGrQFLDDRVPHPEURVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLD
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6,75
3.097.728,84
679.800,00
2.318.128,36

7,75

3.099.298,24

775.450,00

1.738.932,74

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

5,42

5,42
8,75

9,75
8,00

9,00
8,00

9,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

Conselho de Administração

Versão : 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PÁGINA: 298 de 371

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

31/12/2020

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

84.292,00

84.292,00

84.292,00

31/12/2018

31/12/2019

86.856,00

86.856,00

86.856,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

292.205,96

87.984,00

1.878.958,78

31/12/2020

Conselho Fiscal

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

2.549.932,01

585.000,00

2.940.983,40

31/12/2018

Conselho de Administração

31/12/2020

Observação

6,75

31/12/2019

7,75

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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A Companhia não possuía Conselho Fiscal.

A Companhia não possuía Conselho Fiscal.

A Companhia não possuía Conselho Fiscal.

31/12/2019

31/12/2018

Versão : 1
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O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

31/12/2018

31/12/2020

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

31/12/2019

Conselho Fiscal

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

31/12/2020

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

705

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
 ± $UUDQMRV FRQWUDWXDLV DSyOLFHV GH VHJXURV RX RXWURV LQVWUXPHQWRV TXH HVWUXWXUHP
PHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGHGHVWLWXLomR
GRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD

1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki DUUDQMRV FRQWUDWXDLV
DSyOLFHV GH VHJXURV RX RXWURV LQVWUXPHQWRV TXH HVWUXWXUHP PHFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX
LQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD3DUD
GHWDOKHV UHODWLYRV D DSyOLFHV GH VHJXURV HQYROYHQGR R SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GH GHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
 ± (P UHODomR DRV  WUrV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV LQGLFDU R SHUFHQWXDO GD
UHPXQHUDomRGHFDGDyUJmRUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURV
GRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV


([HUFtFLRGH

&RQVHOKRGH

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD

5



5

ZΨϮ͘ϮϯϬ͘ϴϵϱ



5

ϴϳ͕Ϯϱй





&RQVHOKRGH

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomRWRWDOGRyUJmR 5 
5HPXQHUDomR WRWDO GRV PHPEURV TXH VHMDP
SDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV 5 
3HUFHQWXDO

GD

UHPXQHUDomR

GDV

SDUWHV

UHODFLRQDGDVHPUHODomRDRWRWDOSDJR



([HUFtFLRGH

$GPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomRWRWDOGRyUJmR 5 

([HFXWLYD

5



5

5



5







&RQVHOKRGH

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD

5HPXQHUDomR WRWDO GRV PHPEURV TXH VHMDP
SDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV 5 
3HUFHQWXDO

GD

UHPXQHUDomR

GDV

SDUWHV

UHODFLRQDGDVHPUHODomRDRWRWDOSDJR



([HUFtFLRGH

$GPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomRWRWDOGRyUJmR 5 

([HFXWLYD

5



5

5



5







5HPXQHUDomR WRWDO GRV PHPEURV TXH VHMDP
SDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV 5 
3HUFHQWXDO

GD

UHPXQHUDomR

GDV

UHODFLRQDGDVHPUHODomRDRWRWDOSDJR

SDUWHV
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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
±(PUHODomRDRV WUrV ~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURVYDORUHVUHFRQKHFLGRV
QR UHVXOWDGR FRPR UHPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO
DJUXSDGRVSRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
  H  RV PHPEURV GD 'LUHWRULD H GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR KDMD YLVWD TXH R
&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRIRLLQVWDODGR QmRSHUFHEHUDPTXDOTXHUUHPXQHUDomRTXHQmR
DTXHODGHFRUUHQWHGRH[HUFtFLRGHVHXVUHVSHFWLYRVFDUJRV
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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

(PUHODomRDRV WUrV ~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURVYDORUHVUHFRQKHFLGRV
QRUHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGH
FRQWURODGDVFRPRUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKiYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRVUHVXOWDGRVGRVFRQWURODGRUHVGLUHWRV
RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GDV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD FRPR
UHPXQHUDomR GH PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD QRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

&iOFXORGRQ~PHURGHDGPLQLVWUDGRUHV
1HVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDPRVRQ~PHURGHPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGHQRVVD'LUHWRULD(VWDWXWiULD3DUDWDQWRRFiOFXORGRQ~PHURGHPHPEURVGH
FDGDyUJmRIRLDSXUDGRQRVWHUPRVGR2ItFLR&LUFXODU&906(31DIHULQGRVHRQ~PHUR
GHPHPEURVHPFDGDPrVGRH[HUFtFLRVRPDQGRRUHVXOWDGRGHWRGRVRVPHVHVHGLYLGLQGRSHOR
Q~PHURGHPHVHVGRH[HUFtFLRREWHQGRDVVLPXPDPpGLDDQXDOGRQGHPHPEURVGRVyUJmRVGH
DGPLQLVWUDomR 1RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR H[HUFtFLR VRFLDO FRUUHQWH R FiOFXOR GRV
PHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDQRVVD'LUHWRULD(VWDWXWiULDVHGHXFRQIRUPH
GHPRQVWUDGRDVHJXLU
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3UHYLVmRSDUD
0rV




1GHPHPEURV

-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 

1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV































(P
0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 




1GHPHPEURV















1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV
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(P
0rV




1GHPHPEURV

-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 

1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV































(P
0rV




1GHPHPEURV

-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 

1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV































'LUHWRULD(VWDWXWiULD
3UHYLVmRSDUD
0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 




1GHPHPEURV















1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV
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(P
0rV




1GHPHPEURV

-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 

1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV































(P
0rV




1GHPHPEURV

-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 

1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV































(P
0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD
7RWDO1GHPHVHV 




1GHPHPEURV















1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV

a.
número de empregados da Companhia em 31 de dezembro dos respectivos exercícios
sociais (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)

$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHHPSUHJDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHGLYLGLGRVSRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD

(PSUHJDGRVSRU/RFDOL]DomR*HRJUiILFD












%HOR+RUL]RQWH
%HWLP
6DOYDGRU
7RWDO








$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHHPSUHJDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHGLYLGLGRVSRUDWLYLGDGH

$GPLQLVWUDWLYR
2SHUDFLRQDO
$XGLWRULD
LQWHUQD
&RPSOLDQFH
&RQWUROHV
LQWHUQRV
H
ULVFRV
FRUSRUDWLYRV
7RWDO

(PSUHJDGRVSRU$WLYLGDGH























b.
número de terceirizados da Companhia em 31 de dezembro dos respectivos exercícios
sociais (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica 
$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHGLYLGLGRVSRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD



7HUFHLUL]DGRVSRU/RFDOL]DomR*HRJUiILFD



%HOR+RUL]RQWH



%HWLP


6DOYDGRUï


7RWDO


ï3HVVRDOUHODFLRQDGRDDWLYLGDGHVGDFRQVWUXomRGDXQLGDGHGH6DOYDGRU








$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHGLYLGLGRVSRUDWLYLGDGH

7HUFHLUL]DGRVSRU$WLYLGDGH

  
$GPLQLVWUDWLYR



2SHUDFLRQDO



7RWDO



7HUFHLUL]DGRV GDV REUDV GH FRQVWUXomR GDV XQLGDGHV GH 6DOYDGRU
IRUDPLQFOXtGRVHPRSHUDFLRQDO
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

c. Índice de Rotatividade apurado em 31 de dezembro de:

ËQGLFHGH5RWDWLYLGDGH














2tQGLFHGHURWDWLYLGDGHpFDOFXODGRGDVHJXLQWHIRUPD $GPLVVmR'HPLVVmR [  HIHWLYR
PpGLR
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV

1mRH[LVWHPDOWHUDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVDOpPGDTXHODVGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV

a.
política de salários e remuneração variável
$&RPSDQKLDDGRWDXPDSUiWLFDVDODULDOTXHDFUHGLWDHVWDUDOLQKDGDjVXDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
EHPFRPRFRHUHQWHFRPDVSUiWLFDVDGRWDGDVSHORVGHPDLVDJHQWHVGHVHXVHWRUGHDWXDomR$
PHWRGRORJLDSDUDGHILQLomRGRVFDUJRVHVDOiULRVpFRQVWDQWHPHQWHUHYLVDGDSHODHTXLSHLQWHUQDGH
5+GD&RPSDQKLDSRGHQGRWDPEpPKDYHUDFRQWUDWDomRGHHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVHVSHFLDOL]DGDV
$~OWLPDDQiOLVHGDHVWUXWXUDGHFDUJRVHVDOiULRVFRPDDVVHVVRULDGHHPSUHVDWHUFHLUL]DGDRFRUUHX
QR VHJXQGR VHPHVWUH GH  7DQWR HP SHVTXLVDV UHDOL]DGDV LQWHUQDPHQWH RX SRU HPSUHVDV
FRQWUDWDGDV D DQiOLVH p EDVHDGD VHPSUH TXH SRVVtYHO HP QRVVR UDPR GH DWXDomR H RX FRP
HPSUHVDVGHSRUWHVHPHOKDQWH

$XPHQWRVVDODULDLVSRGHPVHUFRQFHGLGRVHPEDVHVDQXDLVDVVLPFRPRJUDWLILFDo}HVSRUPpULWRV
HVSRQWkQHRV TXH YLVDP GHPRQVWUDU R UHFRQKHFLPHQWR GR GHVHPSHQKR GH VHXV FRODERUDGRUHV
EDVHDGDHPDYDOLDo}HVGHGHVHPSHQKR

$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRVVXL XP SURJUDPD GH 3DUWLFLSDomR QRV /XFURV H 5HVXOWDGRV FRP
SUHPLVVDV GHILQLGDV TXH FRQWHPSODP VHXV HPSUHJDGRV FRP E{QXV SDJR DQXDOPHQWH VHQGR
GHWHUPLQDGR SHOR DWLQJLPHQWR GH PHWDV SUpGHILQLGDV FRP EDVH HP LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV H
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPRUHODWLYRVjDGHVmRjFXOWXUDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLDH
LQGLFDGRUHVVHWRULDLVHLQGLYLGXDLV

b.
política de benefícios
$&RPSDQKLDFRQFHGHDRVVHXVIXQFLRQiULRVRVEHQHItFLRVSUHYLVWRVQDVFRQYHQo}HVFROHWLYDVGH
WUDEDOKRFHOHEUDGRVFRPRVVLQGLFDWRVGDFDWHJRULDLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDYDOHUHIHLomR
YDOH WUDQVSRUWH SODQR GH VD~GH $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD WDPEpP RIHUHFH EHQHItFLRV
HVSRQWkQHRVFRPRD&RO{QLDGH)pULDV

F
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii)
preços de exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo
plano. 

2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDSRGHPPHGLDQWHGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYLUD
UHFHEHURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR3ODQRGH2SomRGH
&RPSUDGH$o}HVGHVFULWRQRV,WHQVDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV

$VUHODo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHRVVLQGLFDWRVGDFDWHJRULDVHGmRDWUDYpVGHSDUFHULDUHVSHLWRH
WUDQVSDUrQFLDYLVDQGRDOLQKDUDVGLUHWUL]HVHFOiXVXODVTXHHQYROYDPVHXVFRODERUDGRUHV7RGRVRV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHPVXDDEUDQJrQFLDQDFLRQDOFRQWDPFRPRUHVSDOGRGHFRQYHQo}HV
FROHWLYDVGHWUDEDOKRTXHJDUDQWHPGLUHLWRVDOpPGDTXHOHVFRQFHGLGRVSHODOHJLVODomRWUDEDOKLVWD

1mRKRXYHSDUDOLVDo}HVHJUHYHVGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDQRV WUrV ~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

6mRVLQGLFDWRVUHSUHVHQWDWLYRVGDFDWHJRULD

භ 6LQGLFDWRGRV(QIHUPHLURVGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
භ 6LQGLFDWR GRV (PSUHJDGRV HP (VWDEHOHFLPHQWRV GH 6HUYLoRV GH 6D~GH GH &RQWDJHP
%HWLPH5HJLmR
භ 6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVHP(VWDEHOHFLPHQWRVGH6HUYLoRVGH6D~GHGH%HOR+RUL]RQWH
&DHWp9HVSDVLDQRH6DEDUi±6LQGHHVVH
භ 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQD,QG~VWULDGD&RQVWUXomRHGD0DGHLUDQR(VWDGRGD%DKLD
6LQWUDFRP± %$
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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6.789.450

Não

058.740.216-47

Não

074.550.936-32

GUY SALVADOR GEO

Não

014.848.896-06

FELIPE SALVADOR LIGÓRIO

Não

065.945.476-90

2.368.097

6.789.450

1.696.620

RAFAEL SABINO SALVADOR

1.696.620

RENATA SABINO SALVADOR GRANDE

Não

014.848.926-58

FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO BRAGA

Classe ação

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

0,827%

2,369%

0,592%

0,592%

2,369%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

2.368.097

6.789.450

1.696.620

1.696.620

6.789.450

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,827%

2,369%

0,592%

0,592%

2,369%

Total ações %

Versão : 1

Não

074.550.996-73

LARA SALVADOR GEO

Não

074.551.026-40

LIVIA SALVADOR GEO

Classe ação

877.075

3.237.308

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

Não

496.200.026-87

14.184.982

BRASILEIRA-MG

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Não

494.127.446-68

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

Não

016.087.086-08

ANNA DIAS SALVADOR

2.368.100

2.368.097

4,950%

1,130%

0,306%

0,827%

0,827%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

14.184.982

3.237.308

877.075

2.368.100

2.368.097

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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4,950%

1,130%

0,306%

0,827%

0,827%

Total ações %

Versão : 1

Não

581.317.796-53

MÁRCIA SALVADOR GÉO

Não

20.248.498/0001-13

877.075

877.075

Não

469.540.316-15

13.422.968

RENATO MORAES SALVADOR SILVA

Não

073.666.336-31

JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR

Não

016.087.066-64

JULIA DIAS SALVADOR

9.711.913

219.287.242

Brasileira-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

BRASILEIRA-MG

4,684%

0,306%

0,306%

3,389%

76,526%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Não

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

19/03/2021

13.422.968

877.075

877.075

9.711.913

219.287.242

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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4,684%

0,306%

0,306%

3,389%

76,526%

Total ações %

Versão : 1

0

TOTAL

286.552.072

0

100,000%

0,000%

0,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

286.552.072

0

0

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 316 de 371

100,000%

0,000%

0,000%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,050

Brasileira-MG

Classe ação

43.857

Não

008.689.906-63

Maria Norma Moraes Silva

0

TOTAL

25,690

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

22.533.957

Não

20.796.054/0001-12

Brasileira-MG

0

TOTAL

MAFI Participações S.A.

Qtde. de ações (Unidades)

25,690

Brasileira-MG

Classe ação

22.533.957

Não

20.662.723/0001-63

LGL Participações S.A.

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Sim

0

Sim

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

43.857

31/12/2020

22.533.957

31/12/2020

22.533.957

31/12/2020

0

20.248.498/0001-13

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 317 de 371

0,050

25,690

25,690

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

25,690

Brasileira-MG

100,000

Classe ação

22.533.957

Não

20.957.265/0001-90

Zejuanna Empreendimentos e Participações S.A.

87.714.897

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

22,880

Brasileira-MG

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

20.069.169

Não

21.829.889/0001-94

RSS Participações S.A.

OUTROS

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Sim

0

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

Sim

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

22.533.957

31/12/2020

87.714.897

20.069.169

31/12/2020

0

20.248.498/0001-13

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 318 de 371

25,690

100,000

22,880

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

33,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

4.950

Não

074.551.026-40

LIVIA SALVADOR GEO

0

TOTAL

33,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

4.950

Não

074.550.996-73

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

LARA SALVADOR GEO

Qtde. de ações (Unidades)

33,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

4.950

Não

074.550.936-32

GUY SALVADOR GEO

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

4.950

31/12/2020

4.950

31/12/2020

4.950

31/12/2020

0

20.662.723/0001-63

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

LGL Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Total ações %

PÁGINA: 319 de 371

33,000

33,000

33,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

TOTAL

OUTROS

15.000

0

100,000

0,000

0

TOTAL

1,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

150

Não

581.317.796-53

MÁRCIA SALVADOR GÉO
BRASILEIRA-MG

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0,000

0,000

0,000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

15.000

0

150

31/12/2020

20.662.723/0001-63

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

LGL Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Total ações %

PÁGINA: 320 de 371

100,000

0,000

1,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

1,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

150

Não

494.127.446-68

MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO

0

TOTAL

49,500

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

7.425

Não

014.848.926-58

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO BRAGA

Qtde. de ações (Unidades)

49,500

BRASILEIRA-MG

Classe ação

7.425

Não

014.848.896-06

FELIPE SALVADOR LIGÓRIO

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

150

31/12/2020

7.425

31/12/2020

7.425

31/12/2020

0

20.796.054/0001-12

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

MAFI Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Total ações %

PÁGINA: 321 de 371

1,000

49,500

49,500

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

TOTAL

OUTROS

15.000

0

100,000

0,000

0

0

0,000

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

15.000

0

20.796.054/0001-12

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

MAFI Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Total ações %

PÁGINA: 322 de 371

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

OUTROS

0

TOTAL

49,999

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

13.012.525

Não

058.740.216-47

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

RENATA SABINO SALVADOR GRANDE

Qtde. de ações (Unidades)

49,999

BRASILEIRA-MG

0,000

Classe ação

13.012.525

Não

065.945.476-90

RAFAEL SABINO SALVADOR

0

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

0

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

13.012.525

31/12/2020

13.012.525

31/12/2020

0

0

21.829.889/0001-94

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

RSS Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Total ações %

PÁGINA: 323 de 371

49,999

49,999

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

TOTAL

26.025.200

100,000

0

TOTAL

0,002

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

150

Não

469.540.316-15

RENATO MORAES SALVADOR SILVA
Brasileira-MG

0.000

Ações %

0

0

Não

0,000

0,000

Sim

Qtde. total de ações (Unidades)

26.025.200

150

31/12/2020

21.829.889/0001-94

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

RSS Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Total ações %

PÁGINA: 324 de 371

100,000

0,002

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

33,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

4.950

Não

073.666.336-31

JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR

0

TOTAL

1,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

150

Não

496.200.026-87

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

Qtde. de ações (Unidades)

33,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

4.950

Não

016.087.086-08

ANNA DIAS SALVADOR

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Zejuanna Empreendimentos e Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

4.950

31/12/2020

150

31/12/2020

4.950

31/12/2020

0

20.957.265/0001-90

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 325 de 371

33,000

1,000

33,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

33,000

4.950

TOTAL

OUTROS

15.000

100,000

0,000

0

TOTAL

0

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

BRASILEIRA-MG

Ações ordinárias %

016.087.066-64

JULIA DIAS SALVADOR

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Zejuanna Empreendimentos e Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

0,000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

15.000

0

4.950

31/12/2020

20.957.265/0001-90

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 326 de 371

100,000

0,000

33,000

Composição capital social

Versão : 1

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

19/03/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

14

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

0

0,000%

733
PÁGINA: 327 de 371

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

Versão : 1



15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH

1mRKiQHVWDGDWDTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDRXGRTXDOR
FRQWURODGRUVHMDSDUWH
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU

([FHWRSHORVHIHLWRVGHFRUUHQWHVGDVFLV}HVSDUFLDLVGD&RPSDQKLDLQGLFDGDVQRLWHPDEDL[R
QmRKRXYHTXDLVTXHUDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHH
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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15.7 - Principais Operações Societárias

3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV


(YHQWR

&LVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLDFRPYHUVmRGRSDWULP{QLRFLQGLGRSDUD
D(16$GPLQLVWUDomRGH%HQV3UySULRV/WGD ³(16´ 

3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR (PGHRXWXEURGHIRLDSURYDGDFLVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLD
FRP YHUVmR GR SDWULP{QLR FLQGLGR VDODV FRPHUFLDLV  SDUD D (16
FRQWURODGDHPFRPXPFRPD&RPSDQKLD2VDWLYRVIRUDPDYDOLDGRV
SRU DYDOLDGRU HVSHFLDOL]DGR HP 5 PLOK}HV 7DO RSHUDomR IRL
DSURYDGD SHOD XQDQLPLGDGH GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H GRV
VyFLRVGD(16HPGHRXWXEURGH
6RFLHGDGHVHQYROYLGDV

+RVSLWDO0DWHU'HL6$H(16

(IHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomR
QR
TXDGUR
DFLRQiULR
HVSHFLDOPHQWH
VREUH
D
SDUWLFLSDomRGRFRQWURODGRUGH
DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR
FDSLWDO
VRFLDO
H
GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

(P GHFRUUrQFLD GD FLVmR RFRUUHX UHGXomR GR FDSLWDO VRFLDO H GDV
UHVHUYDVGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDQRPHVPRYDORUSDVVDQGRRFDSLWDO
VRFLDOGH5PLOK}HVSDUD5PLOK}HVFRPRFRQVHTXHQWH
FDQFHODPHQWRGHDo}HVGD&RPSDQKLDGHWLGDVSHORDFLRQLVWD6U-RVp
6DOYDGRU 6LOYD H SHOD -66 (PSUHHQGLPHQWRV H $GPLQLVWUDomR /WGD
VHP REVHUYkQFLD j SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR GH FDGD DFLRQLVWD QR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDTXHQmRVHUmRFDQFHODGDV
Do}HVGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSHUPLWLGRQRV
WHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6$

4XDGUR VRFLHWiULR DQWHV H $QWHV GD RSHUDomR R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HUD GLYLGLGR GD
GHSRLVGDRSHUDomR
VHJXLQWHIRUPD
ĐŝŽŶŝƐƚĂ
:^^ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĚŵ͘>ƚĚĂ
,ĞŶƌŝƋƵĞDŽƌĂĞƐ^ĂůǀĂĚŽƌ^ŝůǀĂ
DĂƌŝĂEŽƌŵĂ^ĂůǀĂĚŽƌ>ŝŐſƌŝŽ
DĂƌĐŝĂ^ĂůǀĂĚŽƌ'ĞŽ
ZĞŶĂƚŽ^ĂůǀĂĚŽƌ^ŝůǀĂ
:ŽƐĠ^ĂůǀĂĚŽƌ^ŝůǀĂ
dĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
dŽƚĂů

йĚŽĂƉŝƚĂů
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
sŽƚĂŶƚĞĞƚŽƚĂůĚĂ
ĕƁĞƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ϯϮϰ͘ϭϭϵ͘ϵϰϳ
ϵϮ͕ϯй
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϭ͕ϭй
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϭ͕ϭй
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϭ͕ϭй
ϯϳϰ͘ϯϭϱ
Ϭ͕ϭй
ϭϵ͘ϭϳϮ
Ϭ͕Ϭй
ϭϰ͘ϴϳϳ͘ϯϮϮ
ϰ͕Ϯй
ϯϱϭ͘Ϭϰϱ͘Ϭϱϭ
ϭϬϬ͕ϬϬй


$SyVDRSHUDomRRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUGLYLGLGR
GDVHJXLQWHIRUPD
ĐŝŽŶŝƐƚĂ
:^^ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĚŵ͘>ƚĚĂ
,ĞŶƌŝƋƵĞDŽƌĂĞƐ^ĂůǀĂĚŽƌ^ŝůǀĂ
DĂƌŝĂEŽƌŵĂ^ĂůǀĂĚŽƌ>ŝŐſƌŝŽ
DĂƌĐŝĂ^ĂůǀĂĚŽƌ'ĞŽ
ZĞŶĂƚŽ^ĂůǀĂĚŽƌ^ŝůǀĂ
:ŽƐĠ^ĂůǀĂĚŽƌ^ŝůǀĂ
dĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
dŽƚĂů

йĚŽĂƉŝƚĂů
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
sŽƚĂŶƚĞĞƚŽƚĂůĚĂ
ĕƁĞƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ϯϮϯ͘ϱϱϲ͘ϴϵϬ
ϵϮ͕ϯй
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϭ͕ϭй
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϭ͕ϭй
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϭ͕ϭй
ϯϳϰ͘ϯϭϱ
Ϭ͕ϭй
Ϭ
Ϭ͕Ϭй
ϭϰ͘ϴϳϳ͘ϯϮϮ
ϰ͕Ϯй
ϯϱϬ͘ϰϲϮ͘ϴϮϮ
ϭϬϬ͕ϬϬй

0HFDQLVPRV XWLOL]DGRV SDUD $PEDVDV&RPSDQKLDVFRQGX]LUDPWRGRVRVSURFHGLPHQWRVOHJDLVH
JDUDQWLU
R
WUDWDPHQWR HVWDWXWiULRVSHUWLQHQWHVSDUDGHOLEHUDUVREUHDRSHUDomRLQFOXLQGR
HTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
DFRQWUDWDomRGHODXGRGHHPSUHVDLQGHSHQGHQWHSDUDDYDOLDomRGR
DWLYRFLQGLGR
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(YHQWR

&LVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLDFRPYHUVmRGRSDWULP{QLRFLQGLGRSDUD
D-66(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGD

3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR (P  GH GH]HPEUR GH  IRL DSURYDGD FLVmR SDUFLDO GD
&RPSDQKLD FRP YHUVmR GR SDWULP{QLR FLQGLGR LPyYHLV RQGH VH
ORFDOL]DPRVKRVSLWDLVGD&RPSDQKLDRSHUDFLRQDLVHHPFRQVWUXomR 
SDUDD-66(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGDFRQWURODGRUDGD
&RPSDQKLD 2V DWLYRV IRUDP DYDOLDGRV SRU DYDOLDGRU HVSHFLDOL]DGR
HP5PLOK}HV7DORSHUDomRIRLDSURYDGDSHODXQDQLPLGDGH
GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H GRV VyFLRV GD -66 HP  GH
GH]HPEURGH
6RFLHGDGHVHQYROYLGDV

+RVSLWDO 0DWHU 'HL 6$ H -66 (PSUHHQGLPHQWRV H $GPLQLVWUDomR
/WGD

(IHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomR
QR
TXDGUR
DFLRQiULR
HVSHFLDOPHQWH
VREUH
D
SDUWLFLSDomRGRFRQWURODGRUGH
DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR
FDSLWDO
VRFLDO
H
GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

(P GHFRUUrQFLD GD FLVmR RFRUUHX UHGXomR GR FDSLWDO VRFLDO H GDV
UHVHUYDV GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD QR PHVPR YDORU SDVVDQGR R
FDSLWDO VRFLDO GH 5  PLOK}HV SDUD 5 PLOK}HV FRP R
FRQVHTXHQWHFDQFHODPHQWRGHDo}HVGD&RPSDQKLDGHWLGDVSHOD-66
(PSUHHQGLPHQWRV H $GPLQLVWUDomR /WGD VHP REVHUYkQFLD j
SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR GH FDGD DFLRQLVWD QR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD WHQGR HP YLVWD TXH QmR VHUmR FDQFHODGDV Do}HV GH
WLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSHUPLWLGRQRVWHUPRV
GRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6$

4XDGUR VRFLHWiULR DQWHV H $QWHV GD RSHUDomR R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HUD GLYLGLGR GD
GHSRLVGDRSHUDomR
VHJXLQWHIRUPD

$FLRQLVWD
-66 (PSUHHQGLPHQWRV H $GP
/WGD
+HQULTXH0RUDHV6DOYDGRU6LOYD
-RVp+HQULTXH'LDV6DOYDGRU
-XOLD'LDV6DOYDGRU6RDUHV
$QQD'LDV6DOYDGRU
5HQDWR0RUDHV6DOYDGRU6LOYD
5DIDHO6DELQR6DOYDGRU
5HQDWD6DELQR6DOYDGRU*UDQGH
0DULD1RUPD6DOYDGRU/LJyULR
)OiYLD6DOYDGRU/LJyULR%UDJD
)HOLSH6DOYDGRU/LJyULR
0DUFLD6DOYDGRU*HR
/DUD6DOYDGRU*HR
/LYLD6DOYDGRU*HR
*X\6DOYDGRU*HR
7RWDO

4XDQWLGDGHGH
$o}HV2UGLQiULDV

















GR&DSLWDO
9RWDQWHHWRWDOGD
&RPSDQKLD
ϵϮ͕ϯй
ϭ͕ϲй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
ϭ͕ϱй
Ϭ͕Ϯй
Ϭ͕Ϯй
Ϭ͕ϰй
Ϭ͕ϴй
Ϭ͕ϴй
ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϯй
ϭϬϬ͕Ϭй


$SyVDRSHUDomRRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUGLYLGLGR
GDVHJXLQWHIRUPD

$FLRQLVWD
-66 (PSUHHQGLPHQWRV H $GP
/WGD
+HQULTXH0RUDHV6DOYDGRU6LOYD
-RVp+HQULTXH'LDV6DOYDGRU
-XOLD'LDV6DOYDGRU6RDUHV
$QQD'LDV6DOYDGRU

4XDQWLGDGHGH
$o}HV2UGLQiULDV

GR&DSLWDO
9RWDQWHHWRWDOGD
&RPSDQKLD

ϴϳ͘ϳϭϰ͘ϴϵϳ
ϱ͘ϲϳϯ͘ϵϵϯ
ϯϱϬ͘ϴϯϬ
ϯϱϬ͘ϴϯϬ
ϯϱϬ͘ϴϯϬ

ϳϲ͕ϱй
ϱ͕Ϭй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϯй
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5HQDWR0RUDHV6DOYDGRU6LOYD
5DIDHO6DELQR6DOYDGRU
5HQDWD6DELQR6DOYDGRU*UDQGH
0DULD1RUPD6DOYDGRU/LJyULR
)OiYLD6DOYDGRU/LJyULR%UDJD
)HOLSH6DOYDGRU/LJyULR
0DUFLD6DOYDGRU*HR
/DUD6DOYDGRU*HR
/LYLD6DOYDGRU*HR
*X\6DOYDGRU*HR
7HVRXUDULD
7RWDO

ϱ͘ϯϲϵ͘ϭϴϳ
ϲϳϴ͘ϲϰϴ
ϲϳϴ͘ϲϰϴ
ϭ͘Ϯϵϰ͘ϵϮϯ
Ϯ͘ϳϭϱ͘ϳϴϬ
Ϯ͘ϳϭϱ͘ϳϴϬ
ϯ͘ϴϴϰ͘ϳϲϱ
ϵϰϳ͘ϮϰϬ
ϵϰϳ͘Ϯϯϵ
ϵϰϳ͘Ϯϯϵ
Ϭ
ϭϭϰ͘ϲϮϬ͘ϴϮϵ

ϰ͕ϳй
Ϭ͕ϲй
Ϭ͕ϲй
ϭ͕ϭй
Ϯ͕ϰй
Ϯ͕ϰй
ϯ͕ϰй
Ϭ͕ϴй
Ϭ͕ϴй
Ϭ͕ϴй
Ϭ͕Ϭй
ϭϬϬ͕Ϭй

0HFDQLVPRV XWLOL]DGRV SDUD $PEDVDV&RPSDQKLDVFRQGX]LUDPWRGRVRVSURFHGLPHQWRVOHJDLVH
JDUDQWLU
R
WUDWDPHQWR HVWDWXWiULRVSHUWLQHQWHVSDUDGHOLEHUDUVREUHDRSHUDomRLQFOXLQGR
HTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
DFRQWUDWDomRGHODXGRGHHPSUHVDLQGHSHQGHQWHSDUDDYDOLDomRGR
DWLYRFLQGLGR
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$ &RPSDQKLD SURWRFRORX HP  GH PDUoR GH  MXQWR j % SHGLGR GH GLVSHQVD GH UHTXLVLWR
HVWDEHOHFLGRQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRUHIHUHQWHjPDQXWHQomRGHDo}HVHP
FLUFXODomR free float  HP SHUFHQWXDO FRUUHVSRQGHQWH D QR PtQLPR  GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLDSDUDDGHYLGDDGPLVVmRGHOLVWDJHPGHVXDVDo}HVQRVHJPHQWRGR1RYR0HUFDGRR
TXDOHQFRQWUDVHHPSURFHVVRGHDQiOLVHSHOD% ³6ROLFLWDomRGH'LVSHQVDGH5HTXLVLWR´ (PVXD
PDQLIHVWDomRHPGHPDUoRGHD%HVWDEHOHFHXTXHD&RPSDQKLDGHYHUiPDQWHUHPOLYUH
FLUFXODomRQRPtQLPRRSHUFHQWXDOGHfree floatDOFDQoDGRQDGDWDGHFRQFOXVmRGDRIHUWDVHQGR
HVWH SHUFHQWXDO HP TXDOTXHU KLSyWHVH HTXLYDOHQWH RX VXSHULRU D  $GLFLRQDOPHQWH D
UHFRPSRVLomRGRfree floatGHSUHYLVWRQRDUWGR5HJXODPHQWRGHYHUiRFRUUHUHPDWp
PHVHVGDGDWDGHFRQFOXVmRGDRIHUWD1RFDVRGHRfree floatGD&RPSDQKLDDWLQJLUSDWDPDUVXSHULRU
DRUHIHULGRDFLPDHPTXDOTXHUPRPHQWRGXUDQWHRSUD]RFRQFHGLGRSHOD%QmRVHUiSHUPLWLGDD
VXDUHGXomRDWpTXHVHMDDOFDQoDGRRSHUFHQWXDOPtQLPRGHILQLGRQR5HJXODPHQWR

&RPRFRQGLomRSDUDDFRQFHVVmRGHVWHWUDWDPHQWRH[FHSFLRQDOD%HVWDEHOHFHXTXH&RPSDQKLD
GHYHUiDGRWDUSHORSUD]RHPTXHSHUGXUDUWDOWUDWDPHQWRDGLYXOJDomRDWpRGLDGHMXOKRGHFDGD
DQRUHODWyULRFRPLQIRUPDo}HVDPELHQWDLVVRFLDLVHGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDWRPDQGRSRUEDVH
SDGUmR LQWHUQDFLRQDOPHQWH DFHLWR FRPR R GD *OREDO 5HSRUWLQJ ,QLWLDWLYH *5,  RX R GD HVWUXWXUD
LQWHUQDFLRQDOSDUDUHODWRLQWHJUDGRGR,QWHUQDWLRQDO,QWHJUDWHG5HSRUWLQJ&RXQFLO ,,5& 
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'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGDV SHODV UHJUDV FRQWiEHLV TXH WUDWDP GHVVH
DVVXQWR LQGLFDQGR TXDQGR KRXYHU XPD SROtWLFD IRUPDO DGRWDGD SHOR HPLVVRU R yUJmR
UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1D5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGRD
3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 2 SULQFLSDO REMHWLYR GHVVD SROtWLFD FRQVLVWH HP
HVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVHFRQVROLGDURVSURFHGLPHQWRVGHWUDQVDo}HVGHVVDQDWXUH]DGHIRUPDTXH
WDLVWUDQVDo}HVVHMDPUHDOL]DGDVWHQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDV
DVVHJXUDQGR WDPEpP D WUDQVSDUrQFLD GHVWH SURFHVVR H D DGHUrQFLD GD &RPSDQKLD jV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
3DUDRVILQVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVVmRFRQVLGHUDGDVFRPRSDUWHV
UHODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV ³3DUWHV5HODFLRQDGDV´ 
L 4XDOTXHUSHVVRDItVLFDRXXPPHPEURSUy[LPRGHVXDIDPtOLDTXHD WHQKDHRXH[HUoD
R FRQWUROH SOHQR RX FRPSDUWLOKDGR GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6$ RX GH VRFLHGDGH SRU HOH
HYHQWXDOPHQWHFRQWURODGDE WHQKDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDQR+RVSLWDO0DWHU'HL6$RXHP
VRFLHGDGHSRUHOHHYHQWXDOPHQWHFRQWURODGDHQWHQGHQGRVHFRPRLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDR
GHWHUPLQDGR QR DUWLJR  GD /HL Q  F  IRU PHPEUR GR SHVVRDO FKDYH GD
DGPLQLVWUDomRGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$RXGHVRFLHGDGHSRUHOHHYHQWXDOPHQWHFRQWURODGD
LL 4XDOTXHUHQWLGDGHHQYROYLGDHPDOJXPDGDVVLWXDo}HVDEDL[RD DHQWLGDGHVHMDPHPEUR
GRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGHXPDRXPDLVHPSUHVDVGR+RVSLWDO0DWHU'HL6$RXGH
VRFLHGDGHSRUHOHHYHQWXDOPHQWHFRQWURODGDE DHQWLGDGHVHMDFROLJDGDRXFRQWURODGDHP
FRQMXQWR MRLQWYHQWXUH FRPHVVDHPSUHVD RXFROLJDGDRXFRQWURODGDHPFRQMXQWRFRPRXWUD
HQWLGDGHPHPEURGHJUXSRHFRQ{PLFRGRTXDODHPSUHVDPHQFLRQDGDVHMDPHPEUD F D
HQWLGDGH H D HPSUHVD HVWHMDP VRE R FRQWUROH FRQMXQWR MRLQW YHQWXUH  GH XPD WHUFHLUD
HQWLGDGHG DHQWLGDGHHVWHMDVRERFRQWUROHFRQMXQWR MRLQWYHQWXUH GHXPDWHUFHLUDHQWLGDGH
HR+RVSLWDO0DWHU'HL6$RXXPDVRFLHGDGHSRUHOHHYHQWXDOPHQWHFRQWURODGDIRUFROLJDGD
GHVVD WHUFHLUD HQWLGDGH H  D HQWLGDGH VHMD XP SODQR GH EHQHItFLR SyVHPSUHJR FXMRV
EHQHILFLiULRV VHMDP RV HPSUHJDGRV GD HQWLGDGH H GR +RVSLWDO 0DWHU 'HL 6$ RX GH
VRFLHGDGHSRUHOHHYHQWXDOPHQWHFRQWURODGDI DHQWLGDGHVHMDFRQWURODGDGHPRGRSOHQR
RXVREFRQWUROHFRQMXQWRSRUXPDGDVSHVVRDVLGHQWLILFDGDVQRLQFLVR L DFLPDHJ XPD
SHVVRDLGHQWLILFDGDQRLQFLVR L ³D´DFLPDWHQKDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDHQWLGDGHRX
VHMDPHPEURGRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRGDHQWLGDGHRXDLQGDGHFRQWURODGDGD
HQWLGDGH K  D HQWLGDGH RX TXDOTXHU PHPEUR GR JUXSR GR TXDO HOD IDoD SDUWH IRUQHoD
VHUYLoRVGHSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRSDUDR+RVSLWDO0DWHU'HL6$RXVRFLHGDGH
SRUHOHHYHQWXDOPHQWHFRQWURODGD
$ 3ROtWLFD GH 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD HVWDEHOHFH TXH XP FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVXUJHTXDQGRXPDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRURXPHPEURGH&RPLWrGH$VVHVVRUDPHQWRGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR ³&RPLWr´  VH HQFRQWUD HQYROYLGR HP SURFHVVR GHFLVyULR RX GH
DVVHVVRUDPHQWRHPTXHSRVVDUHVXOWDUHPXPJDQKRSDUDVLSDUDDOJXPIDPLOLDURXSDUDWHUFHLUR
FRPRTXDOHVWHMDHQYROYLGRRXDLQGDTXHSRVVDLQWHUIHULUQDVXDFDSDFLGDGHGHMXOJDPHQWRLVHQWR
HPTXDOTXHUFDVRGHVGHTXHHPGHWULPHQWRGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXGHVRFLHGDGHSRUHOH
HYHQWXDOPHQWHFRQWURODGD7DPEpPSRGHPVHUFRQVLGHUDGDVFRPRVLWXDo}HVHQYROYHQGRFRQIOLWRV
GH LQWHUHVVHV DTXHODV QDV TXDLV RV REMHWLYRV SHVVRDLV GRV WRPDGRUHV GH GHFLVmR SRU TXDOTXHU
UD]mRQmRHVWHMDPDOLQKDGRVDRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDRXGHVRFLHGDGHSRUHOHHYHQWXDOPHQWH
FRQWURODGDHPPDWpULDVHVSHFtILFDV
$R LGHQWLILFDUHP XPD PDWpULD GHVWD QDWXUH]D RV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV RX PHPEURV GRV
&RPLWrV GHYHP LPHGLDWDPHQWH PDQLIHVWDU VHX FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV QD $VVHPEOHLD *HUDO GH
$FLRQLVWDVHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGH'LUHWRULDRXHPUHXQLmRGH
TXDOTXHU &RPLWr FRQVWDQGR HP DWD R UHVSHFWLYR FRQIOLWR GH LQWHUHVVH SRWHQFLDO $GLFLRQDOPHQWH
GHYHPDXVHQWDUVHGDVGLVFXVV}HVVREUHRWHPDHDEVWHUVHGDWRPDGDGHGHFLVmRRXGDHPLVVmR
GHRSLQLmRFRQIRUPHRFDVR1DKLSyWHVHGHDOJXPDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRURXPHPEURGH&RPLWr
TXHSRVVDWHUXPSRWHQFLDOJDQKRSULYDGRGHFRUUHQWHGHDOJXPDGHFLVmRRXRSLQLmRQmRPDQLIHVWDU
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VHXFRQIOLWRGHLQWHUHVVHTXDOTXHURXWURDFLRQLVWDRXPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKD
FRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRSRGHUiID]rOR1HVWHFDVRRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHUiDSXUDGRSHOR
3UHVLGHQWH GD $VVHPEOHLD *HUDO GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX &RPLWr UHVSHFWLYR H FDVR
SURFHGDDQmRPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGRDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRURXGH&RPLWrVHUiFRQVLGHUDGD
XPD YLRODomR j SUHVHQWH 3ROtWLFD SDVVtYHO GH PHGLGD FRUUHWLYD GHWHUPLQDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
$tQWHJUDGDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVSRGHUiVHUREWLGDQRQRVVRVLWH
GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV ULPDWHUGHLFRPEU  EHP FRPR QR VLWH GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV ZZZJRYEUFYPSWEU QDFDWHJRULD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV
HQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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A LOCATÁRIA terá o direito, mas não a obrigação, de solicitar à LOCADORA a prorrogação do prazo da locação por período correspondente ou
mesmo inferior ao prazo supra previsto e em condições a serem renegociadas entre as Partes. Para tanto, deverá comunicar à LOCADORA essa
intenção, por escrito, com antecedência mínima de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do término da locação originalmente prevista. É
assegurado à LOCATÁRIA o direito à ação renovatória na forma do disposto nos artigos 51, 71, 72, 73, 74 e 75 da Lei de Locações.

31/12/2020
Controlador

JSS Empreendimentos e Administração Ltda

Relação com o emissor

34.290.000,00

10.991.000,00

34.290.000,00

30 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

O Valor do saldo existente refere-se ao valor presente das prestações mensais, conforme previsto no IFRS 16.

Natureza e razão para a operação

NÃO

PÁGINA: 337 de 371

0,000000

I. Mútuo acordo;
II. Em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III. Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;
IV. Para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência
do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

Nos termos do artigo 4º da Lei n. 8.245/1991 (“Lei de Locação”), de forma geral, o Locador não poderá reaver o imóvel alugado até o fim do prazo
de locação estipulado, estando tal hipóse restrita a:

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

A Companhia contratará seguro patrimonial para os Imóveis, junto a empresa de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no
Brasil, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, fogo, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão,
ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor de mercado dos Imóveis, reajustados anualmente
com base na variação do IPCA/IBGE.

30 anos

Garantia e seguros

1.200.000.000,00

Locação das unidades hospitalares (i) Unidade Santo Agostinho; (ii) Unidade Contorno e, (iii) Unidade Betim-Contagem, no valor mensal de
R$3.333.333,00 reajustado anualmente, ou na menor periodicidade permitida em lei, pela variação acumulada do IPCA ocorrida no período. O valor
do contrato de locação será corrigido na forma prevista na cláusula contratual, que estipula a correção pela variação do IPCA. A revisão em períodos
inferiores ao estipulado para a vigência do referido contrato ocorrerá somente mediante mútuo acordo entre as Partes, não havendo valor mínimo ou
máximo previsto para estes reajustes. Esta modificação contratual do preço, caso ocorra, será realizada nos moldes estabelecidos na Política de
Transação com Partes Relacionadas e com adoção de critérios que garantam a comutatividade, podendo ser, por exemplo, contratados consultores
externos para a elaboração de laudos e estudos que subsidiem o novo preço acordado.

384.598.000,00

Objeto contrato

1.200.000.000,00

Controlador

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

31/12/2020

Montante (Reais)

JSS Empreendimentos e Administração Ltda

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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A LOCATÁRIA terá o direito, mas não a obrigação, de solicitar à LOCADORA a prorrogação do prazo da locação por período correspondente ou
mesmo inferior ao prazo supra previsto e em condições a serem renegociadas entre as Partes. Para tanto, deverá comunicar à LOCADORA essa
intenção, por escrito, com antecedência mínima de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do término da locação originalmente prevista. É
assegurado à LOCATÁRIA o direito à ação renovatória na forma do disposto nos artigos 51, 71, 72, 73, 74 e 75 da Lei de Locações.

Rescisão ou extinção

31/12/2020
Controlador

JSS Empreendimentos e Administração Ltda.

Relação com o emissor

307.763.184,73

0,00

307.763.184,73

12 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

O Valor do saldo existente refere-se ao valor presente das prestações mensais, conforme previsto no IFRS 16.

Natureza e razão para a operação

NÃO

PÁGINA: 338 de 371

4,100000

I. Mútuo acordo;
II. Em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III. Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;
IV. Para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência
do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

Nos termos do artigo 4º da Lei n. 8.245/1991 (“Lei de Locação”), de forma geral, o Locador não poderá reaver o imóvel alugado até o fim do prazo
de locação estipulado, estando tal hipóse restrita a:

A Companhia contratará seguro patrimonial para os Imóveis, junto a empresa de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no
Brasil, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, fogo, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão,
ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor de mercado dos Imóveis, reajustados anualmente
com base na variação do IPCA/IBGE.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Locação de imóveis de uso administrativo, assistencial e laboratorial, localizados na cidade de Belo Horizonte. O Valor mensal do aluguel é de R$
95.250,00. O valor do contrato de locação será corrigido na forma prevista na cláusula contratual, que estipula a correção pela variação do IPCA. A
revisão em períodos inferiores ao estipulado para a vigência do referido contrato ocorrerá somente mediante mútuo acordo entre as Partes, não
havendo valor mínimo ou máximo previsto para estes reajustes. Esta modificação contratual do preço, caso ocorra, será realizada nos moldes
estabelecidos na Política de Transação com Partes Relacionadas e com adoção de critérios que garantam a comutatividade, podendo ser, por
exemplo, contratados consultores externos para a elaboração de laudos e estudos que subsidiem o novo preço acordado.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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Nos termos do artigo 4º da Lei n. 8.245/1991 (“Lei de Locação”), de forma geral, o Locador não poderá reaver o imóvel alugado até o fim do prazo
de locação estipulado, estando tal hipóse restrita a:

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 339 de 371

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

O valor referido neste quadro corresponde ao valor estimado para a construção das unidades (i) Hospital Salvador e, (ii) Centro Médico Salvador. O
valor do Contrato será corrigido na forma prevista na cláusula contratual, que estipula a correção pela variação do IPCA, acrescido de um spread de
4,1%.

Natureza e razão para a operação

Considerando que o fluxo financeiro de retorno do investimento relevante já mencionado neste Contrato foi estabelecido considerando o prazo de 30
(trinta) anos, na hipótese de a LOCATÁRIA vir a resolvê-lo, a qualquer momento, antes da expiração do 13º (décimo terceiro) ano de vigência deste
Contrato, a LOCATÁRIA deverá enviar notificação formal nesse sentido à LOCADORA, e pagará à LOCADORA, a título de perdas e danos
prefixados, o valor correspondente a 100% (cem por cento) dos valores dos aluguéis vincendos entre a data da rescisão pretendida e o termo final
da vigência do Contrato (“Indenização”).

I. Mútuo acordo;
II. Em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III. Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;
IV. Para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência
do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

A Companhia contratará seguro patrimonial para os Imóveis, junto a empresa de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no
Brasil, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, fogo, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão,
ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor de mercado dos Imóveis, reajustados anualmente
com base na variação do IPCA/IBGE.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Este contrato foi firmado no âmbito do Contrato de locação das unidades operacionais da Companhia, envolvendo as seguintes contratações:
A) Execução das obras da (I) Unidade Hospitalar Salvador e, (ii) Centro Médico Salvador pela Companhia e reembolso dos custos da obra pela
controladora JSS. A inauguração está prevista para 1º semestre 2022; e
B) Locação, pela JSS, das referidas unidades pelo valor mensal de R$1.583.333,33 à Companhia, observado o escalonamento previsto no item 16.4
abaixo.
O reajuste desses valores será realizado conforme descrito no item 16.3 abaixo.
O reembolso dos custos da obra se dará, por meio de pagamentos mensais, cujo valor será apurado em medições dos custos das obras incorridos
pela Companhia. Nos termos do cronograma estipulado pelas Partes, este valor será pago no prazo de 12 anos, a partir do 1º pagamento. As Partes
acordaram que tais valores serão deduzidos do valor do aluguel a ser cobrado pela JSS da Companhia, em razão da locação.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

D LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

7RGDVDVRSHUDo}HVVmRUHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVQRUPDLVGHPHUFDGRVHQGRSUDWLFDGDVQDVPHVPDV
FRQGLo}HVjTXHODVSUDWLFDGDVFRPWHUFHLURV2VSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDU
FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV SUHYLVWRV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV $GLFLRQDOPHQWH D
&RPSDQKLD DGRWD SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DTXHODV UHFRPHQGDGDV HRX H[LJLGDV SHOD
OHJLVODomRLQFOXLQGRDTXHODVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR

'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVVmRSURLELGRVGH L UHDOL]DU
TXDOTXHUDWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL 
UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWDGHWHUFHLURV
VHPDXWRUL]DomRFRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDDWUDYpVGHDVVHPEOHLDJHUDO
H LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD
RXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV

$LQGDDVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDWDPEpPREVHUYDPRVGLVSRVLWLYRVOHJDLVUHODFLRQDGRVDDEXVR
GHFRQWUROHHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPRRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVEXVFDQGR
DVVLPPDQWHURSDGUmRGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLD

$GHPDLVHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HLGH6RFLHGDGHSRU$o}HVTXDOTXHUDFLRQLVWDRXPHPEURGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWiSURLELGRGHYRWDUHPTXDOTXHUDVVHPEOHLDRXUHXQLmR
GHFRQVHOKRRXGHDWXDUHPTXDOTXHURSHUDomRRXQHJyFLRVQRVTXDLVWHQKDLQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHV
FRPRVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDEXVFDVHPSUHREVHUYDUDVFRQGLo}HVSUDWLFDGDVQRPHUFDGRDRFRQWUDWDUTXDOTXHU
VHUYLoR FHOHEUDU DFRUGRVRX HVWDEHOHFHU UHODo}HVFRPHUFLDLV 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD UHDOL]D
WRGDV DV VXDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HP FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR FRP DV
FRQGLo}HVSDFWXDGDVHFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

E GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

$VRSHUDo}HVLQGLFDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDIRUDPDSURYDGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVUHIHULGRV
FRQWUDWRV GH ORFDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH VH HQFRQWUDP GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRHLQH[LVWLDP
SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV UHFRQKHFLGDPHQWH HIHWLYRV SDUD DSXUDU R FDUiWHU FRPXWDWLYR GDV
FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR QRV FRQWUDWRV TXH FHOHEUDPRV
7RGDYLDRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFHOHEUDGRVFRPD-66WLYHUDPRREMHWLYRGHRWLPL]DU
DV QRVVDV RSHUDo}HV H GR JUXSR VHJXLQGR RV SDGU}HV H FRQGLo}HV GH PHUFDGR j pSRFD H
DGHTXDGDV GH PRGR D SUHVHUYDU RV LQWHUHVVHV GH DPEDV DV SDUWHV HQYROYLGDV QR QHJyFLR
(QWHQGHPRV TXH VH DV UHIHULGDV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV IRVVHP FRQWUDWDGDV FRP
WHUFHLURVVHULDPPDQWLGRVRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVFRQWUDWDGRV

&XPSUHGHVWDFDUTXHQRTXHVHUHIHUHDRVFRQWUDWRVGHORFDomRILUPDGRVFRPDFRQWURODGRUDGD
&RPSDQKLDD-66(PSUHHQGLPHQWRVH$GPLQLVWUDomR/WGD ³-66´RX³&RQWURODGRUD´ HGHVFULWRQR
LWHPDFLPDD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUDWLILFDTXHREVHUYRXHWRPRXDVGHYLGDVGLOLJrQFLDV
TXDQWR D FHOHEUDomR QXP DPELHQWH GH WUDQVDo}HV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV SUHYDOHFHQGR DV
FRQGLo}HVXVXDLVHSUDWLFDGDVQRPHUFDGRHQWUHHPSUHVDVLQGHSHQGHQWHV$VFOiXVXODVFRQWUDWXDLV
TXHGHILQLUDPDVREULJDo}HVHGLUHLWRVHQWUHDVSDUWHVVHJXLUDPRSDGUmRGRPHUFDGRHGDOHJLVODomR
TXHUHJHRVFRQWUDWRVGHORFDomRSULQFLSDOPHQWHTXDQWR L DRSUD]R LL UHQRYDomRFRQWUDWXDO LLL 
UHDMXVWHFRQWUDWXDO LLL GHVWLQDomRGRLPyYHO LY H[HFXomRGHEHQIHLWRULDV Y FHVVmRVXEORFDomR
H FRPRGDWR GH LPyYHO YL  SHQDOLGDGHV SHOR QmR FXPSULPHQWRV GH FODXVXODV FRP DSOLFDomR GH
PXOWDVMXURVHLQGHQL]Do}HV YLL JDUDQWLDVH YLLL UHVFLVmRFRQWUDWXDO
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(PUHODomRDRSUHoRGRDOXJXHOSUDWLFDGRQRVFRQWUDWRVD&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPDFRQVXOWRULD
LQGHSHQGHQWH SDUD D PHQVXUDomR GR YDORU MXVWR GR DOXJXHO XVDQGR FRPR PHWRGRORJLD R
³&RPSDUDWLYR FRP 'DGRV GH 0HUFDGR´ SUHYLVWR QDV 1RUPDV %UDVLOHLUDV GD $%17 ± $VVRFLDomR
%UDVLOHLUDGH1RUPDV7pFQLFDVDVTXDLVFRQVLGHUDPQDDYDOLDomRROHYDQWDPHQWRGHGDGRVUHODWLYRV
D LPyYHLV FRP FDUDFWHUtVWLFDV LJXDLV RX VHPHOKDQWHV DV GRV LPyYHLV REMHWR GD DYDOLDomR FRP
FRQVXOWDV D HPSUHVDV HVSHFLDOL]DGDV QR UDPR LPRELOLiULR H QHJyFLRV UHDOL]DGRV RX HP RIHUWD QD
PHVPDUHJLmR'HSRVVHGRODXGRGHDYDOLDomRDVSDUWHVQHJRFLDUDPRYDORUGRVDOXJXpLV2YDORU
GR &RQWUDWR VHUi FRUULJLGR QD IRUPD SUHYLVWD QD FOiXVXOD FRQWUDWXDO TXH HVWLSXOD D FRUUHomR SHOD
YDULDomR GR ,3&$ $ UHYLVmR HP SHUtRGRV LQIHULRUHV DR HVWLSXODGR SDUD D YLJrQFLD GR &RQWUDWR
RFRUUHUiVRPHQWHPHGLDQWHP~WXRDFRUGRHQWUHDV3DUWHVQmRKDYHQGRYDORUPtQLPRRXPi[LPR
SUHYLVWRSDUDHVWHVUHDMXVWHV(VWDPRGLILFDomRFRQWUDWXDOGRSUHoRFDVRRFRUUDVHUiUHDOL]DGDQRV
PROGHVHVWDEHOHFLGRVQD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHFRPDGRomRGHFULWpULRV
TXHJDUDQWDPDFRPXWDWLYLGDGHSRGHQGRVHUSRUH[HPSORFRQWUDWDGRVFRQVXOWRUHVH[WHUQRVSDUD
DHODERUDomRGHODXGRVHHVWXGRVTXHVXEVLGLHPRQRYRSUHoRDFRUGDGR

&DVR DV 3DUWHV QmR FRQFRUGHP FRP WDLV UHDMXVWHV LQLFLDOPHQWH R FRQWUDWS YLJRUDUi SHOR SUHoR
DFHUWDGRVXMHLWRDFRUUHomRPRQHWiULDSUHYLVWDSRGHQGRDLQGDFDGD3DUWHFDVRMXOJXHQHFHVViULR
DGRWDU H[SHGLHQWHV MXUtGLFRV YLVDQGR EXVFDU R UHHTXLOtEULR FRQWUDWXDO FRQIRUPH DXWRUL]DGR QD
OHJLVODomR

3RUWDQWRSRGHVHFRQFOXLUTXHHVWDVPHGLGDVIRUDPIHLWDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGR
VHJXLQGRRVPDLRUHVQtYHLVGHGLOLJrQFLD

$LQGDQRTXHWDQJHjVRSHUDo}HVGHVFULWDVQRLWHPDFLPDKiGHVHFRQVLGHUDURVVHJXLQWHV
SRQWRV SDUD YHULILFDomR GD FDUiWHU FRPXWDWLYR GD RSHUDomR H[HFXomR GDV REUDV GD 8QLGDGH
+RVSLWDODU6DOYDGRUHGR&HQWUR0pGLFR6DOYDGRUSHOD&RPSDQKLDHUHHPEROVRGRVFXVWRVGDREUDV
SHODFRQWURODGRUD-66

&RQWUDWRGHORFDomRGRVLPyYHLV

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPD-66XPFRQWUDWRGH³/RFDomR$WtSLFDGH
%HQV,PyYHLVH2XWUDV$YHQoDV´ ³&RQWUDWRGH/RFDomR´ TXHSUHYrDOpPGDORFDomRGDVXQLGDGHV
6DQWR$JRVWLQKR&RQWRUQRH%HWLP&RQWDJHPDORFDomRIXWXUDGD8QLGDGH+RVSLWDODU6DOYDGRUH
GR&HQWUR0pGLFR6DOYDGRUEHPFRPRDILQDOL]DomRGDH[HFXomR SHOD&RPSDQKLDGH REUDVQD
8QLGDGH +RVSLWDODU 6DOYDGRU H QR &HQWUR 0pGLFR 6DOYDGRU ORFDOL]DGRV QD FLGDGH GH 6DOYDGRU
YLVDQGRDGHTXDURVLPyYHLVjVQHFHVVLGDGHVHVSHFtILFDVGD&RPSDQKLD

2SUD]RGHORFDomRGRVLPyYHLVDFLPDLQGLFDGRVpGHDQRVFRPSUHYLVmRGHUHDMXVWHDQXDOGRYDORU
DOJXHOSHOR,3&$$OpPGLVVRDFOiXVXODGHH[HFXomRGHREUDVSHOD&RPSDQKLDSUHYrDFRQFOXVmRGDV
REUDVQRVHPHVWUHGHGHWHUPLQDQGRRUHHPEROVRGD&RPSDQKLDSHOD-66HPUD]mRGRVFXVWRV
LQFRUULGRVSDUDH[HFXomRGDREUDQRSUD]RGHDQRVDFRQWDUGHIHYHUHLURGHFRUULJLGDSHOR,3&$
HFRPUHPXQHUDomRDQXDOjWD[DGH ³7D[DGH5HPXQHUDomR´ 2YDORUDVHUSDJRSHOD-66UHIHUHQWH
DRUHHPEROVRGRVJDVWRVLQFRUULGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDH[HFXomRGDVREUDVVHUiUHWLGRPHQVDOPHQWH
GRYDORUGRVDOXJXpLVGHYLGRVSHODORFDomRGDVXQLGDGHV6DQWR$JRVWLQKR&RQWRUQRH%HWLP&RQWDJHP

7D[DGHUHPXQHUDomRGRUHHPEROVRGHREUDV

2EVHUYDGR R GLVSRVWR DFLPD FRQVLGHUDQGR TXH DV FOiXVXODV TXH UHJHP D H[HFXomR GDV REUDV GDV
XQLGDGHV HP 6DOYDGRU VmR SDUWHV LQWHJUDQWHV GR &RQWUDWR GH /RFDomR D FRPXWDWLYLGDGH GD 7D[D GH
5HPXQHUDomRVHYHULILFDDSDUWLUGDDQiOLVHGRVSUD]RVFRQWUDWXDLVHtQGLFHGHUHDMXVWHDQXDOSHOR,3&$

7RGRVRVGLVSrQGLRVSDUDH[HFXomRGDVREUDVLQFRUULGRVSHOD&RPSDQKLDVHUmRDSUHVHQWDGRVSHOD
&RPSDQKLDj-66PHQVDOPHQWHFRQIRUPHUHODWyULRGHPHGLomRGHFXVWRVLQFRUULGRV$VPHGLo}HV
DSUHVHQWDGDV H DSURYDGDV VHUmR UHHPEROVDGDV SHOD -66 j &RPSDQKLD FRP RV UHFXUVRV GD
FRQWUDSUHVWDomRGRSUySULRDOXJXHOUHIHULGRQHVWH&RQWUDWR

2VYDORUHVUHIHUHQWHVDRFXVWRGDREUDVHUmRFRUULJLGRVSHODYDULDomRGR,3&$DFUHVFLGDGHVSUHDG
GHDRDQR
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-iRDOXJXHOPHQVDOSDFWXDGRSHODVSDUWHVVHUiUHDMXVWDGRSHOD YDULDomRGR,3&$$UHYLVmRHP
SHUtRGRV LQIHULRUHV DR HVWLSXODGR SDUD D YLJrQFLD GR &RQWUDWR RFRUUHUi VRPHQWH PHGLDQWH P~WXR
DFRUGR HQWUH DV 3DUWHV QmR KDYHQGR YDORU PtQLPR RX Pi[LPR SUHYLVWR SDUD HVWHV UHDMXVWHV
HYHQWXDOPHQWHDFRUGDGRV

'HDFRUGRFRPDIRUPDGHUHHPEROVRGHREUDSUHYLVWR&RQWUDWRGH/RFDomRD&RPSDQKLDIDUiD
UHWHQomRGHSDUWHGRYDORUGRDOXJXHOGRVLPyYHLVGHYLGRVj-66QRYDORUDQXDOGH5PLOK}HV
UHDOL]DGRSURSRUFLRQDOPHQWHGHIRUPDPHQVDOFRQIRUPHDYDQoRGDVREUDVGXUDQWHRSUD]RGH
GR]H DQRV1HVWHVHQWLGRWDQWRRYDORUGRDOXJXHOTXDQWRRYDORUGDUHWHQomRVHUmRUHDMXVWDGRV
SHOR,3&$VHQGRHVWHXPHOHPHQWRGDFRPXWDWLYDGHGDRSHUDomR

9DOH DLQGD GHVWDFDU TXH D &RPSDQKLD SDUD PHOKRU JHVWmR GH VHX FDL[D GXUDQWH D H[HFXomR GR
HPSUHHQGLPHQWRFRQWUDWRXILQDQFLDPHQWRFRP%1%RTXDOSRVVXLWD[DDWUDWLYDGHMXURVSRUVHWUDWDU
GH XPD OLQKD GH FUpGLWR SURYLGD FRP UHFXUVRV GR )XQGR &RQVWLWXFLRQDO GH )LQDQFLDPHQWR GR
1RUGHVWH )1( $&RPSDQKLDFRPDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRGHORFDomRHUHHPEROVRSHODH[HFXomR
GDVREUDVGHFLGLXSRUPDQWHURILQDQFLDPHQWRGDREUDMXQWRDR%1%YLVWRTXHRIOX[RGHSDJDPHQWR
GDREUDDWUDYpVGDUHWHQomRGRYDORUGRDOXJXHOPDLVDUHPXQHUDomRSUHYLVWDHUDFRPSDWtYHOFRPR
IOX[RGHFDL[DSURMHWDGRGD&RPSDQKLDSDUDHVVHSURMHWR

$OpPGLVVRTXDQWRjWD[DGHVSUHDGGHDRDQRDQHJRFLDomRIRLEDVHDGDQRCap RateGH
LPyYHLV VLPLODUHV FRQIRUPH DYDOLDGRSRU FRQVXOWRU LQGHSHQGHQWH VHQGR PHQVXUDGR XPD WD[D GH
DDMXVWLILFDQGRVHWDPEpPSRUHVWHIDWRURFDUiWHUFRPXWDWLYRGDRSHUDomR
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PUHODomRjH[HFXomRGDVREUDVGD , 8QLGDGH+RVSLWDODU6DOYDGRUH LL &HQWUR0pGLFR6DOYDGRU
SHOD&RPSDQKLDHUHHPEROVRGRVFXVWRVGDREUDVSHODFRQWURODGRUD-66D&RPSDQKLDLQIRUPDTXH
R UHHPEROVR GD SULPHLUD SDUFHOD GH UHHPEROVR j &RPSDQKLD HIHWLYDGR SHOD -66 RFRUUHX HP
IHYHUHLURGH
2EVHUYDQGRVHDVUHJUDVGHWHUPLQDGDVSDUDRUHHPEROVRGRVFXVWRVGDREUDD&RPSDQKLDHIHWLYRX
HFRQWLQXDUiHIHWLYDQGRDUHWHQomRGHSDUWHGRYDORUGHYLGRSHODORFDomRGDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLV
FRQIRUPHUHJUDVDEDL[R

D $ORFDomRGDVXQLGDGHV8QLGDGH6DQWR$JRVWLQKR8QLGDGH&RQWRUQRH8QLGDGH%HWLP
&RQWDJHP FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP  p UHDOL]DGD SHOR YDORU PHQVDO GH 5 
5DQXDLV 'HVWHYDORUpGHVFRQWDGRRYDORUGHUHHPEROVRGDVREUDVGD8QLGDGH
+RVSLWDODU6DOYDGRUH&HQWUR0pGLFR6DOYDGRUGHPRGRTXHRYDORUDWXDOPHQWHSDJRPHQVDOPHQWH
SHOD&RPSDQKLDpGHFHUFD5 5DQXDLV $SDUWLUGRDQRGHORFDomR
RXVHMDDSDUWLUGHMDQHLURGHRYDORUGRDOXJXHOVHUiSDJRLQWHJUDOPHQWHSHOD&RPSDQKLDj
-66

E 2YDORUGRDOXJXHOGRVLPyYHLVGH6DOYDGRULQLFLDVHFRPDLQDXJXUDomRGDVXQLGDGHVH
VRPHQWHFRPHoDUiDVHUSDJRDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGH WUrV DQRVFRQWDGRVGDLQDXJXUDomR
FDUrQFLD  FRP R VHJXLQWH HVFDODQRPHQWR QR  SULPHLUR  DQR D FRQWDU GD LQDXJXUDomR
FRUUHVSRQGHUi D 5  VHLV PLOK}HV GH UHDLV  SRU DQR HQWUH R  SULPHLUR  H R 
VHJXQGR DQRDFRQWDUGDLQDXJXUDomRFRUUHVSRQGHUiD5 GR]HPLOK}HV SRU
DQR H D SDUWLU GR  WHUFHLUR  DQR D FRQWDU GD LQDXJXUDomR FRUUHVSRQGHUi D 5 
GH]HQRYHPLOK}HVGHUHDLV SRUDQR
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10/02/2021

Tipo de capital

19/03/2021

Tipo de capital

19/03/2021

Tipo de capital

19/03/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

131.836.566,38

4.000.000.000,00

Capital Autorizado

131.836.566,38

Capital Integralizado

131.836.566,38

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Prazo de integralização

0

286.552.072

286.552.072

286.552.072

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 344 de 371

0

286.552.072

286.552.072

286.552.072

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

Assembleia Geral
Extraordinária

31/12/2020

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

01/01/0001

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social

18.000.000,00

Valor total emissão
(Reais)
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Sem emissão
de ações

Tipo de
aumento
0

Ordinárias
(Unidades)
0

Preferênciais
(Unidades)
0

0,00000000

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

PÁGINA: 345 de 371

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1

19/03/2021

Desdobramento

Data
aprovação

114.620.829

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
114.620.829

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

286.552.072

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1

PÁGINA: 346 de 371

286.552.072

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

752

0

582.229

0

235.841.993

Decorrente de operação de cisão parcial da Companhia, conforme detalhado no item 15.7 acima

235.841.993

Razão para redução

235.841.993,00
n/a

31/12/2020

Forma de restituição

31/12/2020

Decorrente de operação de cisão parcial da Companhia, conforme detalhado no item 15.7 acima

582.229

Razão para redução

31/10/2020

31/10/2020

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)

n/a

1.366.491,62

Data redução

Data de deliberação

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

Forma de restituição

Valor total redução
(Reais)

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

Formulário de Referência - 2021 - HOSPITAL MATER DEI S.A.

753

67,30000000

0,40000000

Redução / Capital
anterior

PÁGINA: 347 de 371

0,00

0,00

Valor restituído por
ação (Reais)

Versão : 1
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVIRUDPLQIRUPDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

É assegurado o direito ao dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, diminuídos ou
acrescidos dos valores destinados: (i) à reserva legal; (ii) à formação de reserva para contingências
e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, (iii) à reversão da reserva de
lucros a realizar de exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da LSA. A distribuição
não é obrigatória no exercício que seja incompatível com a situação financeira da Companhia. No
exercício em que o dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do
exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta da administração, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar. Por deliberação Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros sobre o capital
próprios quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em
assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações,
com base no valor patrimonial. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada
poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia; (ii)
redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia; (iii) mudança do objeto social da
Companhia; (iv) fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade; e (v) participação da
Companhia em um grupo de sociedades;

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Cabe a Assembleia Geral da Companhia deliberar sobre as condições de resgate de ações.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há previsão no Estatuto Social sobre condições para alteração dos direitos assegurados por
tais valores mobiliários. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social nem
a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii)
participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta
Lei, a gestão dos negócios sociais; (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias
conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o
disposto nos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da sociedade nos
casos previstos na referida lei.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes além das mencionadas acima.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD

2IHUWD3~EOLFDGH$TXLVLomRGDV$o}HV 23$ 

1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHUHVSHLWDQGRVHDVFRQGLo}HVSRUHOHLPSRVWDVD
DOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRTXDQWR
SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE FRQGLomR GH TXH R DGTXLUHQWH GR
FRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DUXPD2IHUWD3~EOLFDGH$TXLVLomRGH$o}HV ³23$´ WHQGRSRUREMHWR
DVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRDVFRQGLo}HV
H RV SUD]RV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H QD UHJXODPHQWDomR HP YLJRU H QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDFLRQLVWDDOLHQDQWH$SyV
XPDRSHUDomRGHDOLHQDomRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDHGDVXEVHTXHQWHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFD
GHDTXLVLomRGHDo}HVRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHTXDQGRQHFHVViULRGHYHUiWRPDUPHGLGDVFDEtYHLV
SDUD UHFRPSRU R SHUFHQWXDO PtQLPR GH  YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR WRWDO GDV Do}HV GD
&RPSDQKLDHPFLUFXODomRGHQWURGRV GH]RLWR PHVHVVXEVHTXHQWHVjDTXLVLomRGRFRQWUROH

1DRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVDVHUIHLWDSHORDFLRQLVWDFRQWURODGRURXSHOD&RPSDQKLD
SDUDRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDGD&RPSDQKLDRSUHoRPtQLPRDVHURIHUWDGR
GHYHUiFRUUHVSRQGHUDRSUHoRMXVWRDSXUDGRHPODXGRGHDYDOLDomRUHVSHLWDGDVDVQRUPDVOHJDLVH
UHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR

1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDD$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiVXVSHQGHURH[HUFtFLRGRV
GLUHLWRVLQFOXVLYHGRGLUHLWRGHYRWRGRDFLRQLVWDTXHGHL[DUGHFXPSULUTXDOTXHUREULJDomRLPSRVWD
SHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRUVXDUHJXODPHQWDomRRXSRUHVWH(VWDWXWR6RFLDO

$OpPGLVVRFRQIRUPHGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDDFULWpULRGD$VVHPEOHLD*HUDORX
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVRSRGHUiVHUH[FOXtGRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRX
UHGX]LGRRSUD]RSDUDVHXH[HUFtFLRQDVHPLVV}HVGHDo}HVRUGLQiULDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HVRUGLQiULDVRXE{QXVGHVXEVFULomRFXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWH L YHQGDHPEROVDRX
VXEVFULomRS~EOLFDRX LL SHUPXWDGHDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRV
GDOHLHQRFDVRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGR
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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:
Não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e até a presente
data não existiam valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado
de balcão organizado. O registro da oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerido junto à CVM.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, e no exercício
social corrente, não existiam ou existem outros valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil, além das
ações de sua emissão.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, e no exercício
social corrente, não existiam outros valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil, além das ações de
sua emissão.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRH[LVWHPYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDGPLWLGRVjQHJRFLDomRHPPHUFDGRVEUDVLOHLURV

2UHJLVWURGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGRMXQWRj
&90

8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDVj
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma que na data deste Formulário de Referência, não existem valores mobiliários de emissão da
Companhia admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, dado que a Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

  2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU

1mRDSOLFiYHO1mRKRXYHRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDQRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H QR H[HUFtFLR VRFLDO
FRUUHQWH

$ &RPSDQKLD VROLFLWRX HP  R UHJLVWUR GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDMXQWRj&90FXPXODGRFRPSHGLGRGHOLVWDJHPHDGPLVVmRGDVDo}HVQRVHJPHQWRGR
1RYR0HUFDGRGD%REVHUYDGRTXHDUHIHULGDRIHUWDVHHQFRQWUDVREDQiOLVHGD&90
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR IH] RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV QRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH    H QR H[HUFtFLR VRFLDO
FRUUHQWH
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRIH]RIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURVQRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHEHPFRPRQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWH
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVIRUDPLQIRUPDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia não aprovou qualquer plano de recompra de ações nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e tampouco no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

14.877.322
0

2,09

14.877.322

0,00

Quantidade adquirida
Quantidade alienada
Quantidade cancelada

0

Quantidade final

0

Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade (Unidades)

0,000000%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade (Unidades)
14.877.322

Quantidade adquirida

0

2,09

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

14.877.322

Relação valores mobiliários em
circulação

0,000000%

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade (Unidades)
14.877.322

Quantidade adquirida

0

2,09

Quantidade alienada

0

0,00
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada

0

Quantidade final

14.877.322

Relação valores mobiliários em
circulação

0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDVLQIUHOHYUHFRPSUDWHVRXUDULD

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

10/02/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Diretores, membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal
(caso instalado), e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária, bem como seus cônjuges não separados judicialmente, companheiro ou
dependente incluído na declaração anual de imposto de renda, e sociedades por elas
controladas, direta ou indiretamente, nos termos do artigo 11 da Instrução da CVM nº 358, de 03
de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM nº 358”), e pela Companhia.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia estabelece regras para assegurar a observância de práticas
de boa conduta na negociação, por parte do Acionista Controlador, pela própria Companhia, pelos Administradores, Membros do Comitê
de Auditoria ou Conselho Fiscal, Funcionários e membros de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas
criados por disposição estatutária, de Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Tais regras também procuram coibir a prática de
insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações
Privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de Valores Mobiliários de emissão
da Companhia sempre que realizadas por pessoas a este relacionadas.
A íntegra da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia pode ser consultada nos websites da CVM
(www.gov.br/cvm/pt-br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.materdei.com.br), além de estar disponível fisicamente na sede da
Companhia, localizada na Rua Mato Grosso, n.º 1.100, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-081.
Períodos de vedação e descrição
São vedadas a negociação, prestação de aconselhamento ou assistência de investimento, pela
dos procedimentos de fiscalização própria Companhia ou pelas Pessoas Vinculadas, de valores mobiliários, desde a data em que
tomem conhecimento de ato ou fato relevante relativo à Companhia, até a sua divulgação ao
mercado. É vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas nas datas
em que a Companhia negociar com ações de sua emissão, com base em qualquer programa de
recompra aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
No contexto de uma oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários, as Pessoas Vinculadas
deverão abster-se de negociar valores mobiliários, desde a data em que tenham tomado
conhecimento de tal oferta pública até a publicação do anúncio de encerramento.
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar os Valores Mobiliários a) nos 15 dias que
antecederem a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia; b)
quando tiverem acesso à Informação Relevante ainda não divulgada ao mercado por meio da
CVM e Bolsa de Valores; c) quando estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações pela
própria Companhia; d) quando houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão total ou
parcial, transformação ou reorganização societária envolvendo a Companhia; e) após o
encerramento do contrato de trabalho ou prestação de serviço, até que a informação relevante
seja pública; e f) nos demais períodos determinados pela Instrução CVM nº 358/02.
As Pessoas Vinculadas que se afastarem da Companhia anteriormente à divulgação de Ato ou
Fato Relevante originado durante seu período de gestão não poderão negociar Valores
Mobiliários desde a data em que tenham tomado conhecimento de Ato ou Fato Relevante até o
que ocorrer primeiro entre (i) a data de sua divulgação ao mercado pela Companhia e (ii) 6 (seis)
meses após o seu afastamento.
Sempre que tenha sido celebrado acordo ou contrato para transferência do controle acionário da
Companhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para os mesmos fins, bem como se
existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia, será vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas
Pessoas Vinculadas.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV

$ &RPSDQKLD WHP R FRPSURPLVVR GH SURYHU R PHUFDGR FRP LQIRUPDo}HV FRUSRUDWLYDV REMHWLYDV
FRQILiYHLVWHPSHVWLYDVHGLYXOJDGDVGHIRUPDKRPRJrQHDHPOLQKDFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLVSDUD
SHUPLWLUDPHOKRUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR(VVHFRPSURPLVVRpPDQWLGRHPWRGRVRVPRPHQWRV
LQFOXVLYH QRV GH FULVH GH PRGR TXH RV DJHQWHV GD VRFLHGDGH HP HVSHFLDO D FRPXQLGDGH GH
LQYHVWLGRUHVWHQKDPDFHVVRGHPRFUiWLFRHUiSLGRDHVVDVLQIRUPDo}HV3DUDLVWRHPFRQIRUPLGDGH
FRPD,QVWUXomR&90QD&RPSDQKLDPDQWpP3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVTXHWUDWD
GDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHH[SHFWDWLYDVGHGHVHPSHQKRIXWXUREHPFRPRGRSHUtRGR
GHVLOrQFLRTXHDQWHFHGHDVGLYXOJDo}HVGHVHXUHVXOWDGR

$OpPGLVVRHPUD]mRGHSRVVXLUVXDVDo}HVDGPLWLGDVjQHJRFLDomRQRVHJPHQWRHVSHFLDOGD%
GHQRPLQDGR ³1RYR 0HUFDGR´ D &RPSDQKLD VH VXEPHWH jV UHJUDV H GLVSRVLo}HV D UHVSHLWR GD
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
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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
  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGDQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH IHYHUHLUR GH  H HVWDEHOHFH DV UHJUDV TXH GHYHP VHU
REVHUYDGDVSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDHGHPDLV3HVVRDV9LQFXODGDV
QR TXH WDQJH j GLYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV H j PDQXWHQomR GH VLJLOR DFHUFD GH
,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVTXHDLQGDQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVDRS~EOLFR$3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
GH ,QIRUPDo}HV IRL HODERUDGD QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  $ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH
,QIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHVHUFRQVXOWDGDQRVLWHGD&90 ZZZJRYEUFYPSWEU QRVLWHGH
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULPDWHUGHLFRPEU HQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 

$V3HVVRDV9LQFXODGDVVmRRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRVHDVSHVVRDVSRUHOHV
LQGLFDGDV SDUD DFHVVDU LQIRUPDo}HV GD &RPSDQKLD 'LUHWRUHV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR HVWDWXWiULRVRXQmR 
GR &RQVHOKR )LVFDO FDVR LQVWDODGR  H GH TXDLVTXHU RXWURV yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX
FRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULDJHUHQWHVHHPSUHJDGRVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVHRX
VREFRQWUROHFRPXPHUHVSHFWLYRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHGHyUJmRV
FRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHRXWURVSURILVVLRQDLVTXHDGHUHPj
3ROtWLFDVHQGRTXHWRGRVDVVLQDPXPWHUPRGHDGHVmR

$,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHYHVHUGLYXOJDGDDRS~EOLFRSRUPHLRGHDQ~QFLRHPSRUWDOGHQRWtFLDV
FRPSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVXWLOL]DGRSHOD&RPSDQKLDLGHQWLILFDGRQR)RUPXOiULR
&DGDVWUDOGD&RPSDQKLDGLVSRQtYHOQRVLWHGD&90 ZZZJRYEUFYPSWEU HQRVLWHGHUHODo}HV
FRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULPDWHUGHLFRP SRGHQGRRDQ~QFLRFRQWHUDGHVFULomRUHVXPLGD
GD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHVGHTXHLQGLTXHHQGHUHoRQDLQWHUQHWRQGHHVWHMDGLVSRQtYHODGHVFULomR
FRPSOHWDGD,QIRUPDomR5HOHYDQWHHPWHRUQRPtQLPRLGrQWLFRDRWH[WRHQYLDGRj&90jV%ROVDV
GH9DORUHVHDRXWUDVHQWLGDGHVFRQIRUPHDSOLFiYHO

6HPSUH TXH IRU YHLFXODGD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
LQIRUPDomR j LPSUHQVD RX HP UHXQL}HV GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP
S~EOLFRVHOHFLRQDGRQR3DtVRXQRH[WHULRUD,QIRUPDomR5HOHYDQWHVHUiGLYXOJDGDVLPXOWDQHDPHQWH
j&90jV%ROVDVGH9DORUHVHDRS~EOLFRLQYHVWLGRUHPJHUDO

4XDOTXHU 3HVVRD 9LQFXODGD TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GH DWRV RX IDWRV TXH SRVVDP FRQILJXUDU
,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi SURFHGHU j FRPXQLFDomR LPHGLDWD DR 'LUHWRU GH 5HODomR FRP
,QYHVWLGRUHV

$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WLYHUHP FRQKHFLPHQWR GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH VHPSUH TXH VH
FHUWLILFDUHPGHRPLVVmRQDGLYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVFDUDFWHUL]DGDDRPLVVmRDSyV
GHFRUULGRVWUrVGLDV~WHLVGRUHFHELPHQWRFRPSURYDGRGHFRPXQLFDGRHVFULWRHQGHUHoDGRDR'LUHWRU
GH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVGHYHPFRPXQLFDUD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGLUHWDPHQWHj&90

$ &RPSDQKLD WHP FRP D 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV R REMHWLYR GH DVVHJXUDU D
PDQXWHQomR GH VLJLOR SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH DGHUHP j 3ROtWLFD DV TXDLV GHYHP JXDUGDU
VLJLORDFHUFDGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVTXHDLQGDQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVTXHWHQKDPDFHVVR
HPUD]mRGRFDUJRRXSRVLomRTXHRFXSDPDWpTXHWDLV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGDV
DRS~EOLFREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDP

0HVPRDSyVDVXDGLYXOJDomRDRS~EOLFRD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHYHVHUFRQVLGHUDGDFRPRQmR
WHQGRVLGRGLYXOJDGDDWpTXHWHQKDGHFRUULGRWHPSRUD]RiYHOSDUDTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGR
WHQKDPUHFHELGRHSURFHVVDGRD,QIRUPDomR5HOHYDQWH

9LRODo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVYHULILFDGDVSHODV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmR
VHUFRPXQLFDGDVLPHGLDWDPHQWHj&RPSDQKLDQDSHVVRDGR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV
RXSDUDSHVVRDSRUHOHGHVLJQDGD
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

eGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDDLPSOHPHQWDomRGD
3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVDR0HUFDGRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHEHPFRPRR]HORSHOD
VXD PDQXWHQomR DYDOLDomR H ILVFDOL]DomR VHP SUHMXt]R GDV UHVSRQVDELOLGDGHV GDV 3HVVRDV
YLQFXODGDVPHQFLRQDGDVDFLPD
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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